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Czasopismo dostępne w wewnętrznym 
kolportażu wojskowym

Czasopismo Marynarki Wojennej 

Na okładce: 
Fregata rakietowa ORP „Gen. K. Pułaski” – 
zdj. Michał Pietrzak/3. FO

Szanowni Czytelnicy!

W marcu 50. rocznicę utworzenia obchodziła gdyńska 3. Flotylla Okrętów 
im. kmdr. Bolesława Romanowskiego – największy związek taktyczny 
Marynarki Wojennej. Dwadzieścia dwa lata polskiej obecności w Organizacji 

Traktatu Północnoatlantyckiego – do której przystąpiliśmy 12 marca 1999 roku – stanowiło 
dobrą okazję do podkreślenia wzorowej służby załóg okrętów oraz kadry jednostek 
brzegowych pod flagą NATO, przyczyniającej się do zapewnienia bezpieczeństwa Polsce. 

Przybliżamy kulisy unikatowej próby odtworzenia przez podchorążego IV roku 
studiów Akademii MW w Gdyni historycznych map przejścia ORP „Orzeł” z estońskiego 
Tallina do Rosyth w Wielkiej Brytanii w 1939 roku. 

O roli i znaczeniu Morskiej Jednostki Rakietowej, udziale bateryjnego modułu bojowego 
w ćwiczeniu „Sea Shield 21” nad Morzem Czarnym oraz swojej drodze zawodowej 
opowiada – w rubryce „Zawód Marynarz” – jej dowódca kmdr Przemysław Karaś. 

Polecamy także: interesującą analizę z cyklu o NATO, reportaż z ćwiczeń „Passex”, 
relację z podniesienia bandery na holowniku H-3 „Leszko”, fotoreportaż z remontu 
dokowego ORP „Błyskawica”, pierwszy artykuł o fregatach rakietowych jako platformach 
wielozadaniowych oraz kolejny odcinek cyklu „Morskie skrzydła Rzeczpospolitej”. 

                             Życzymy miłej lektury.
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BanderaMarynarska służba pod flagą NATO
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Z okazji 22. rocznicy wstąpienia Polski do Organizacji Traktatu 
Północnoatlantyckiego (North Atlantic Treaty Organization – 
NATO) – 12 marca – na Skwerze Kościuszki w Gdyni odbyły 

się główne uroczystości upamiętniające historyczne poszerzenie 
struktur sojuszu północnoatlantyckiego (w 1999 roku) o trzy państwa 
Europy Środkowo-Wschodniej (prócz Polski – Czechy i Węgry).  

Przed pomnikiem Polski Morskiej złożono – w asyście wojskowej – 
wiązanki kwiatów. Na masztach załopotały biało-czerwone flagi 
narodowe i błękitne flagi NATO. Podkreślono znaczenie współpracy 
polskich sił zbrojnych – w tym Marynarki Wojennej – z sojusznikami, 
która służy budowaniu bezpieczeństwa państwa. 

W Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte 
w Gdyni odbył się uroczysty apel. Odczytano rozkaz okolicznościowy, 
poświęcony uczestnictwu Rzeczypospolitej Polskiej w pakcie 
północnoatlantyckim. W zbiórce wzięli udział również podchorążowie 
z partnerskiej uczelni Academia Navală „Mircea cel Bătrân” 
w rumuńskiej Konstancy, przebywający w AMW na tzw. wymianie 
międzynarodowej, w ramach programu Erasmus+.

Marynarka Wojenna była pierwszym rodzajem Sił Zbrojnych RP, 
który rozpoczął współpracę z siłami sojuszu północnoatlantyckiego, 
jeszcze na początku lat 90. ubiegłego wieku. Polscy marynarze 
uczestniczyli dotąd w kilkuset ćwiczeniach oraz misjach 
międzynarodowych – pod auspicjami NATO – na: Bałtyku, Morzu 
Północnym, Atlantyku, Morzu Śródziemnym i Morzu Czarnym. 
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Co zdecydowało, że postanowił pan 
wstąpić do Marynarki Wojennej?

W rodzinie nie było tradycji wojskowych, 
ale istotną rolę odegrała miejscowość, w której 
dorastałem. Z racji stacjonowania w niej  
jednostek wojskowych, armia zawsze była 
obecna w moim życiu. Fascynacja mundurem 
pojawiła się niejako naturalnie. Początkowo 
myślałem o siłach powietrznych, 
jednak – w związku z rozwojem 
moich zainteresowań – zdecydo-
wałem, by wstąpić do Akademii 
Marynarki Wojennej w Gdyni  
i związać swoją przyszłość z mor-
skim rodzajem sił zbrojnych.

Odbył pan także liczne 
szkolenia w kraju i za  

granicą, w tym w Naval War 
College w Newport.

Ważnym elementem studiów 
była historia konfliktów zbroj-
nych – zwłaszcza w kontekście  
decyzji podejmowanych podczas 
ich trwania. Dokonywaliśmy ana-
lizy osobowości ludzi, którzy za nie 
odpowiadali. Podczas studiów 
istotne było tworzenie atmosfery 
akademickiej, dlatego starano się 
zacierać różnice dotyczące stopni 
wojskowych i doświadczenia zawo-
dowego. Zarówno studenci jak  
i kadra dydaktyczna przychodzili 
na zajęcia ubrani po cywilnemu, 
co ułatwiało komunikację. Amery-
kanie kładli duży nacisk na to, by 
studiujący lepiej się wzajemnie 
poznali. Podkreślali, że uczelnia 
kształci przyszłych dowódców 
wysokiego szczebla, którzy będą 
nie tyle rozwiązywać konflikty, 
co im zapobiegać. Istotne było  
poznawanie opinii oraz postaw 
studentów z innych krajów. Należało szano-
wać zdanie drugiej osoby, ale jednocześnie 
potrafić przedstawić swój punkt widzenia. 

W 2019 roku objął pan dowodzenie 
Morską Jednostką Rakietową. 

Jest jedną z najmłodszych jednostek nie tylko 
w Marynarce Wojennej, ale i w naszych siłach 
zbrojnych. Kontynuuje tradycje Nadbrzeżnego 
Dywizjonu Rakietowego (istniejącego w latach 
2011-2015 – dop. red.), a także przedwojennych 

formacji – Pułku Artylerii Nadbrzeżnej w Pucku 
oraz Dywizjonu Artylerii Nadbrzeżnej – wcho-
dzącego w skład sił Rejonu Umocnionego Hel.  
W jednostce staramy się kultywować tradycje 
marynarskie – podobne do tych, które towa-
rzyszą załogom podczas służby na okrętach.  
O istotnej roli Morskiej Jednostki Rakietowej 
w 3. Flotylli Okrętów decyduje jej potencjał 

uderzeniowy. Wart podkreślenia jest duży poten-
cjał uderzeniowy pocisków przeciwokrętowych 
Naval Strike Missile (NSM) oraz ich znaczny 
zasięg maksymalny (wynoszący ok. 200 km). 
Pociski rakietowe są przeznaczone, przede 
wszystkim, do zwalczania okrętów przeciwnika, 
ale także –  jeśli zajdzie taka potrzeba – lekko 
opancerzonych celów brzegowych. Jednostka 
może wykonywać zadania służące ochronie 
szlaków żeglugowych i baz morskich oraz  
zapewniać wsparcie siłom okrętowym MW.
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Jakie jest znaczenie MJR w ramach 
systemu obrony wybrzeża?

Współczesne nadbrzeżne systemy rakietowe 
pełnią – wraz z okrętami przenoszącymi  
przeciwokrętowe kierowane pociski rakietowe – 
ważną rolę w działaniach ukierunkowanych 
na przeciwdziałanie swobodnemu wykorzy-
staniu morza przez przeciwnika. W zasięgu ich 

rażenia nie ma on tej koniecznej 
swobody działania. Przeprowa-
dzenie jakiejkolwiek operacji 
wiąże się z wysokim ryzykiem 
dla jego sił okrętowych.

MJR operuje na lądzie, ale 
jej zadania są ściśle zwią-

zane z działaniami na morzu. 
Specyfika działań bojowych  

w obszarze nadmorskim jest czymś, 
co wyróżnia MJR spośród innych 
jednostek MW. Wraz z okrętami 
Dywizjonu Okrętów Bojowych  
3. Flotylli Okrętów stanowi o poten-
cjale uderzeniowym polskiej  
Marynarki Wojennej. Przy tym, 
kluczem jest zrozumienie, że nad-
brzeżne systemy rakietowe i siły 
okrętowe nie stanowią dla siebie 
konkurencji, lecz wzajemnie się 
uzupełniają – działając w ramach 
tzw. operacji połączonych.

Przez pierwsze lata służby 
był pan związany z małymi 

okrętami rakietowymi.
W jej trakcie zrozumiałem, jak 

bardzo ważne jest: zgranie załogi, 
dbanie o wysoki poziom jej wy-
szkolenia oraz poczucie wspólnoty. 
Wynika to ze specyfiki służby na 
okrętach tej klasy. Większość  
zadań jest wykonywana w alarmie 
bojowym, bądź w tzw. burcie  

bojowej, kiedy połowa załogi znajduje się na 
stanowiskach. Największa odpowiedzialność 
spoczywa na dowódcy okrętu, ale pełne wyko-
nanie zadania zależy od każdego członka  
załogi. Nawet najlepszy sprzęt i uzbrojenie to 
nie wszystko. Najważniejsi są ludzie. Istotne 
jest, by dowódca potrafił dobrze ich popro-
wadzić. Służy temu odpowiedni system szko-
lenia oraz właściwe podejście do podwładnych. 
To doświadczenie staram się wykorzystywać 
w Morskiej Jednostce Rakietowej.

Z komandorem Przemysławem Karasiem,  
dowódcą Morskiej Jednostki Rakietowej w Siemirowicach,  

rozmawia Rafał Kamiński.

Nowoczesność i tradycja
B A N D E R A
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Znajomość realiów służby na morzu 
pomaga lepiej zrozumieć potrzeby 

jednostki operującej na lądzie?
Ta perspektywa umożliwia mi efektywniejsze 

planowanie jej działań i dowodzenie w trakcie 
ćwiczeń. Znam środowisko walki oraz zdol-
ności i możliwości zarówno sił własnych, jak 
i potencjalnego przeciwnika. Mam świado-
mość, czego mogę się po nim spodziewać oraz 
jak może zareagować w stanie zagrożenia. 
Dlatego tak ważne jest, by kadra dowódcza znała 
dobrze także specyfikę służby na morzu. 

Służył pan też w byłym Dowództwie 
Marynarki Wojennej oraz w Sztabie 

Generalnym Wojska Polskiego.
Dzięki temu mogłem lepiej poznać specyfikę 

wojsk lądowych i sił powietrznych. Zyskałem 
szersze spojrzenie na miejsce i rolę wszystkich 
rodzajów sił zbrojnych w systemie obrony 
państwa. Wiem, jakie są ich priorytety i zdol-
ności operacyjne, ale też ograniczenia. Jest mi 
teraz łatwiej rozmawiać z ich przedstawicielami 
i wymieniać się doświadczeniami. W wypad-
ku MJR, daje mi to również swego rodzaju 
swobodę podczas planowania i wykonywania 
przedsięwzięć szkoleniowych oraz określania 
rekomendacji dotyczących rozwoju jednostki.

O potencjale bojowym MJR decyduje 
nowoczesne uzbrojenie oraz – przede 

wszystkim – doświadczona i zaangażowana 
w służbie kadra. 

Jest niezwykle istotne, by kadra stale pod-
nosiła swoje kwalifikacje. Na każdym nowym 
stanowisku wykorzystujemy wiedzę i doświad-
czenie zdobyte podczas wcześniejszej służby. 
Ważnym aspektem procesu szkolenia w MJR 
jest uzyskanie zdolności do prowadzenia 
szerokiego spektrum działań w środowisku 
lądowym oraz skutecznego wykonywania 
uderzeń rakietowych na cele operujące 
w środowisku morskim. W ramach właściwego 
przygotowania do wykonania zadań ogniowych, 
współpracujemy z siłami okrętowymi 3. FO  
w zakresie wskazania celów nawodnych 
i wykonywania wspólnych uderzeń. Współ-

B A N D E R A

Komandor PRZEMYSŁAW KARAŚ urodził się 6 stycznia 1973 r. w Krośnie Odrzańskim. Jest absolwentem Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia 
Okrętowego Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Po ukończeniu studiów, w 1997 r. rozpoczął służbę w 1. Dywizjonie Okrętów Rakietowych 
3. Flotylli Okrętów w Gdyni, obejmując stanowisko dowódcy działu rakietowo-artyleryjskiego ORP „Orkan”. Trzy lata później, został wyznaczony 
na stanowisko zastępcy dowódcy okrętu. W latach 2003-2005 dowodził bliźniaczym ORP „Piorun”. Pod jego dowództwem okręt uzyskał tytuł 
„Najlepszy okręt Marynarki Wojennej w grupie okrętów bojowych do 400 ton wyporności”. Z małymi okrętami rakietowymi był związany 
do 2005 r., następnie objął stanowisko specjalisty w Ośrodku Szkolenia i Rozwoju Oprogramowania Okrętowych Systemów Dowodzenia 3. Flotylli 
Okrętów. Dwa lata później rozpoczął służbę w Sztabie Generalnym WP – najpierw na stanowisku starszego specjalisty w Oddziale Potencjału 
Bojowego i Zasobów Obronnych Zarządu Planowania Strategicznego, a następnie w Oddziale Analiz i Użycia Marynarki Wojennej 
Zarządu Planowania Operacyjnego. W 2011 r. został szefem Wydziału Zarządzania Kryzysowego Zarządu Operacji Morskich Dowództwa 
Marynarki Wojennej. W 2013 r. objął stanowisko szefa Wydziału Operacyjnego – zastępcy szefa Oddziału Operacyjnego DMW. W 2014 r. został 
szefem Oddziału Analiz i Użycia Marynarki Wojennej Zarządu Planowania Operacyjnego Sztabu Generalnego WP. W latach 2015-2018 pełnił 
obowiązki szefa Oddziału Systemu Funkcjonalnego Rażenia, a następnie koordynatora w Zarządzie Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia. 
Ukończył liczne kursy i szkolenia w kraju oraz za granicą, m.in. z zakresu: bojowego wykorzystania okrętowych systemów uzbrojenia, planowania 
operacji morskich oraz dowodzenia siłami morskimi. Jest absolwentem Naval Staff College oraz Naval Command College w Newport (USA). 
Wielokrotnie uczestniczył w ćwiczeniach w układzie narodowym i sojuszniczym, na wszystkich szczeblach dowodzenia.  

Czy MJR uczestniczy w życiu społecz-
ności lokalnej?

Moim zdaniem, jesteśmy jej ważnym oraz 
zauważalnym elementem. Współpracujemy 
z przedstawicielami samorządu lokalnego, 
a także z innymi instytucjami gminy i powiatu. 
Na terenie jednostki organizujemy przed-
sięwzięcia otwarte dla społeczeństwa oraz 
uroczystości rocznicowe. Współdziałamy 
również z Muzeum Marynarki Wojennej 
w Gdyni i Muzeum Obrony Wybrzeża w Helu 
oraz z lokalną drużyną harcerską – której 
patronem jest MJR.

Jaką ma pan wizję rozwoju jednostki?

To proces rozłożony w czasie – pewnych 
przedsięwzięć nie można zaplanować i zreali-
zować w trakcie trzyletniej kadencji dowódcy 
jednostki. Obejmując dowodzenie, skupiłem 
się na tych sprawach, które musiały zostać 
zakończone, by MJR mogła zintensyfikować 
szkolenie praktyczne podczas ćwiczeń. W mojej 
ocenie, ważne jest planowanie rozwoju z myślą 
o następcach. Mam przy tym świadomość, że 
dowódcy się zmieniają, ale wielu żołnierzy 
pozostaje związanych z jednostką przez całą 
zawodową służbę wojskową. To od nich zależy, 
jaka będzie przyszłość MJR. W kontekście 
rozwoju potencjału bojowego, istotne będzie 
zwiększanie zdolności do: obrony przeciwlot-
niczej, obrony bezpośredniej (podczas prze-
mieszczania się) oraz ochrony w rejonach 
operacyjnego rozwinięcia. Jednostka powinna 
być stale przygotowana do wydzielenia auto-
nomicznych modułów bojowych – zdolnych 
do szybkiego przerzutu i wykonywania zadań 
bojowych w rejonach oddalonych od miejsca 
stałej dyslokacji, zarówno w układzie narodo-
wym jak i sojuszniczym. To podkreśla rolę MJR 
jako ważnego komponentu systemu obrony 
państwa i wschodniej flanki NATO. Demon-
strowanie jej zdolności operacyjnych i swego 
rodzaju elitarności, zachęci najlepszych do 
podjęcia w niej służby. Już teraz MJR jest 
dumą oraz jedną z najlepszych wizytówek 
polskiej Marynarki Wojennej.

działamy także z innymi rodzajami sił 
zbrojnych, biorąc udział w ćwiczeniach 
w układzie narodowym. Ubiegłoroczne 
manewry „Anakonda” umożliwiły sprawdze-
nie zdolności MJR do działania, jako element 
komponentu morskiego, podczas morskiej 
operacji obronnej. Oprócz udziału w ćwicze-
niach i innych szkoleniach, kadra uczestniczy 
w licznych kursach specjalistycznych.

Jednostka bierze udział również w ćwi-
czeniach międzynarodowych.

Uczestnictwo w nich jest dowodem zdolności 
polskich sił zbrojnych do wypełniania zobo-
wiązań wobec sojuszników z NATO. To także 
okazja do sprawdzenia wyszkolenia kadry 
i możliwości sprzętu, jak również zdolności 
do przerzutu w odległe rejony działań bojowych. 
W 2019 roku moduł bojowy MJR został prze-
mieszczony – przy użyciu okrętu transportowo-
-minowego – do Estonii. Z kolei w marcu tego 
roku, w ramach ćwiczenia „Sea Shield 21”, 
bateria ogniowa została przetransportowana 
do Rumunii z wykorzystaniem strategicznego 
transportu powietrznego. Należy podkreślić, 
że MJR jest unikatową jednostką uderze-
niową (także w skali NATO), dlatego możemy 
dzielić się z sojusznikami wiedzą i doświad-
czeniami w zakresie jej funkcjonowania 
i wykorzystania bojowego.

Miejsce stacjonowania MJR jest często 
określane jako „zielony garnizon”. 

Lokalizacja w pobliżu Siemirowic daje duże 
możliwości szkoleniowe. Większość obiektów 
przeznaczonych do szkolenia jest na terenie 
jednostki lub blisko niej. Dysponujemy też 
trenażerem systemu rakietowego NSM, który 
umożliwia prowadzenie szkoleń specjalistycz-
nych bez konieczności użycia sprzętu. Obecnie 
finalizujemy pozyskanie i wdrożenie do użyt-
kowania kolejnego trenażera, który umożliwi 
podwojenie naszych zdolności szkolenio-
wych. Oprócz tego, w pojazdach znajduje się 
system kierowania walką, który umożliwia  
prowadzenie szkoleń operatorów na sprzęcie 
w warunkach zbliżonych do bojowych.

dumą oraz jedną z najlepszych wizytówek 
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Porozumienie o współpracy z MNC-NE

W gdyńskim porcie wojennym odbyła się – 
8 stycznia – uroczystość objęcia dowo-

dzenia Dywizjonem Okrętów Bojowych 
3. Flotylli Okrętów przez kmdr. Radosława 
Hurbańczuka. W ceremonii wziął udział 
dowódca 3. FO kadm. Mirosław Jurkowlaniec, 
dowódcy okrętów oraz zaproszeni goście. Na 
okrętach podniesiono wielką galę banderową. 
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Dowódca Centrum Operacji Morskich-
-Dowództwa Komponentu Morskiego 

w Gdyni wiceadm. Krzysztof Jaworski pod-
pisał – 20 stycznia – w Szczecinie porozumie-
nie z dowódcą Wielonarodowego Korpusu 

Nowy dowódca Dywizjonu Okrętów Bojowych
Kadm. Mirosław Jurkowlaniec przekazał 

nowemu dowódcy DOB życzenia marynar-
skiego szczęścia, sukcesów w kierowaniu 
podległą jednostką oraz satysfakcji z pełnienia 
służby w 3. Flotylli Okrętów.

Dziękując za otrzymany od przełożonych 
kredyt zaufania, dowódca DOB zapewnił, że 
dołoży wszelkich starań, aby kontynuować 
dorobek swoich poprzedników i wykonywać 
powierzone zadania na najwyższym poziomie.

*    *    *
Kmdr Radosław Hurbańczuk jest absol-

wentem AMW w Gdyni. W 1998 roku roz-
począł służbę w 11. Dywizjonie Ścigaczy 
Okrętów Podwodnych 9. FOW w Helu. Po 
rozwiązaniu dywizjonu, w lipcu 2004 roku prze-
szedł do Centrum Operacji Morskich w Gdyni. 
W 2005 roku rozpoczął służbę w Dywizjonie 

Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej  
w Ustce przeprowadziło (w marcu) szko-

lenie zintegrowane dla kadry 13. Dywizjonu 
Trałowców 8. Flotylli Obrony Wybrzeża. Miało 
ono na celu (m.in.) sprawdzenie i utrwalenie 
wiedzy z zakresu: ratownictwa morskiego, 

Północno-Wschodniego (ang. Multinational 
Corps Northeast – MNC-NE) gen. broni 
Sławomirem Wojciechowskim o zacieśnieniu 
wzajemnej współpracy. Dokument potwierdził 
istniejące partnerstwo między dwoma dowódz-
twami w zakresie wzmacniania bezpieczeństwa. 
Ważnym celem współpracy jest zwiększenie 
wzajemnych zdolności i interoperacyjności. 

Ponadto, umowa ma na celu rozwój współ-
działania w zakresie wymiany informacji 
oraz rozwijania wspólnej świadomości sytuacyj-
nej. Podkreślono, że zacieśnienie wzajemnych 
więzi świadczy o wspólnym zaangażowaniu 
Polski i NATO w realizację regionalnych 
priorytetów bezpieczeństwa. 

postępowania po wypadnięciu człowieka za 
burtę, technik przetrwania na morzu oraz 
ochrony przeciwpożarowej. Zajęcia odbyły 
się z wykorzystaniem  symulatorów: mostka 
nawigacyjnego, siłowni okrętowej i łączności 
radiowej oraz trenażera w hali silników. 

Wykonano również strzelania szkolne 
z pistoletu wojskowego i karabinka, wykorzy-
stując do tego urządzenie szkolno-treningowe do 
broni strzeleckiej „Śnieżnik” – zaawansowane 
narzędzie przeznaczone do: nauki, kontroli, 
oceny i doskonalenia umiejętności celowania 
z broni strzeleckiej, przygotowania do strzelań 
amunicją bojową na otwartych strzelnicach do 
tarcz i figur bojowych.

Stacjonujący w Gdyni 13. Dywizjon 
Trałowców im. adm. floty Andrzeja Karwety 

Dowództwo Wielonarodowego Korpusu 
Północno-Wschodniego w Szczecinie zostało 
sformowane 18 września 1999 roku. Jest ono 
przygotowane do przejęcia dowodzenia ope-
racjami NATO na tzw. wschodniej flance. 

P E R Y S K O P

Okrętów Rakietowych 3. Flotylli Okrętów 
w Gdyni. W latach 2006-2008 dowodził małym 
okrętem rakietowym ORP „Piorun”. W latach 
2009-2013 dowodził grupą okrętów rakieto-
wych i – jednocześnie – ORP „Orkan”. Następnie 
pełnił obowiązki starszego oficera flagowego, 
a od 2017 roku – zastępcy dowódcy – szefa 
sztabu Dywizjonu Okrętów Bojowych.
a od 2017 roku – zastępcy dowódcy – szefa 

Szkolenie zintegrowane w usteckim CSMW
jest przeznaczony do wykonywania zadań 
obrony przeciwminowej – trałowania, poszuki-
wania, wykrywania i niszczenia min (zagród 
minowych) oraz obrony przeciwminowej 
zespołów okrętów na przejściu morzem. 
Oprócz trałowców i niszczycieli min, w jego 
składzie jest Grupa Nurków Minerów. 

przygotowane do przejęcia dowodzenia ope-
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B A N D E R A

Salwy na Bałtyku

Operując na Zatoce Gdańskiej, małe 
okręty rakietowe ORP „Orkan” 
i ORP „Grom” ćwiczyły procedury 

związane z sytuacjami kryzysowymi, z którymi 
załogi mogą się spotkać podczas wykony-
wania zadań na morzu. W trakcie szkolenia, 
załoga „Orkana” wykonała (m.in.) zadania 
ogniowe z użyciem uniwersalnej armaty 
morskiej kal. 76 mm AK-176M oraz szybko-
strzelnej sześciolufowej armaty kal. 30 mm 
AK-630M (system artyleryjski obrony 
bezpośredniej – ang. Close-In Weapon 
System – CIWS). 

Oprócz strzelań artyleryjskich, załogi 
ćwiczyły: wybrane elementy OPA (obrony 
przeciwawaryjnej okrętu) – zwalczając pożary 
i przebicia kadłuba, a także procedury stoso-
wane w trakcie poszukiwania rozbitków i akcji 
ratunkowych oraz obronę przed pozorowanymi 
atakami grup dywersyjnych.

Tego typu szkolenia przygotowują załogi 
okrętów do prowadzenia (m.in.) działań zapew-
niających bezpieczeństwo na morskich szlakach 
żeglugowych, przechodzących przez polską 
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W gdyńskim porcie wojennym odbył się 
także trening rozładunku i załadunku rakiet 
przeciwokrętowych RBS-15 Mk3 na małe 
okręty rakietowe typu Orkan. Ćwiczyły służby 
odpowiedzialne za przygotowanie, dostarczenie 
i podanie rakiet na okręty, a także ich załogi. 
Dzięki takim szkoleniom, tego typu operacje 
logistyczne przebiegają sprawnie, bez względu 
na warunki pogodowe, porę dnia lub nocy. 
Ma to kluczowe znaczenie w procesie przygo-
towania okrętu do wyjścia na morze i do walki, 

w razie faktycznych działań bojowych. 
Ponadto, załadunek uzbrojenia rakietowego 
jest ważnym elementem szkolenia z uwagi 
na potrzebę podtrzymywania nawyków 
i konieczność surowego przestrzegania 
zasad bezpieczeństwa, zwłaszcza jeśli 
zadanie jest wykonywane w reżimie alarmu 
bojowego. Dlatego, podobne treningi od-
bywają się w różnych portach oraz doraźnych 
lokalizacjach. Stanowią okazję do szkolenia 
załóg pojazdów specjalnych Komendy 

Portu Wojennego Gdynia (w zakresie przewoże-
nia i przeładunku rakiet), a także służb przeciw-
pożarowych i ratownictwa medycznego.

B A N D E R A

Uroczyście w Dziwnowie
W Sali Tradycji 8. Batalionu Saperów 

w Dziwnowie odbyła się – 13 lutego – 
uroczystość objęcia obowiązków przez nowych 
dowódców jednostek brzegowych 8. Flotylli 
Obrony Wybrzeża w Świnoujściu. W obecności 
jej dowódcy kadm. Piotra Niecia oraz pocztów 

sztandarowych jednostek zostały odczytane 
rozkazy o wyznaczeniu na stanowiska oraz 
podpisano protokoły objęcia obowiązków. 

Dowodzenie 8. Kołobrzeskim Batalionem 
Saperów i – jednocześnie – Garnizonem 
Dziwnów objął kmdr por. Waldemar Przygoda, 

natomiast kmdr por. Lucjan Dyczko został 
dowódcą 8. Dywizjonu Przeciwlotniczego.

Nowi dowódcy dziwnowskich saperów 
i przeciwlotników zastąpili na stanowiskach 
kmdr. por. Wojciecha Chrzanowskiego oraz 
kmdr. por. Romana Jadanowskiego, którzy 
zakończyli zawodową służbę wojskową.
kmdr. por. Romana Jadanowskiego, którzy 

B A N D E R A

Rafał Kamiński
zrwmw.bandera@ron.mil.pl

wyłączną strefę ekonomiczną na Bałtyku. 
Służą one także doskonaleniu przez siły okrę-
towe 3. Flotylli Okrętów procedur na wypadek 
faktycznych operacji bojowych oraz ćwiczeń 
na szczeblu krajowym i międzynarodowym.

Załogi małych okrętów rakietowych typu Orkan przeprowadziły w marcu 
intensywne ćwiczenia na morzu oraz szkolenia specjalistyczne w warunkach 
portowych. W ich trakcie kadra okrętowa, współdziałając z innymi jednostkami 
3. Flotylli Okrętów, podnosiła swoje wyszkolenie oraz zdolności bojowe. 
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Dywizjon Okrętów Wsparcia 3. Flotylli 
Okrętów wzbogacił się – w przededniu rocz-
nicy, 10 marca – o trzecią nowoczesną  
jednostkę projektu B860. Podczas skromnej 
uroczystości (ze względu na ograniczenia 
związane z pandemią Covid-19), na holowniku 

H-3 „Leszko” podniesiono po raz pierwszy 
banderę pomocniczych jednostek pływają-
cych Marynarki Wojennej. 

Także w tym dniu, na skwerze przy Klubie 
3. Flotylli Okrętów odsłonięto dwie tablice 

Złoty jubileusz oksywskiej flotylli

5 0  l a t  3 .  f l o t y l l i  o k r ę t ó w
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W budynku dowództwa, przed 
Salą Tradycji 3. FO, odsłonięto 
tablicę pamiątkową poświęconą 
tym wszystkim, którzy sercem, 

pracą i służbą pod biało-czerwoną banderą 
tworzyli historię flotylli, przyczyniając się do 
jej rozwoju. Na Cmentarzu Marynarki 
Wojennej w Gdyni-Oksywiu złożono 
wiązanki kwiatów na grobach byłych 
dowódców flotylli: kmdr. Bogusława 
Gruchały, wiceadm. Piotra Kołodziejczyka 
oraz kmdr. Mariana Sucharzewskiego. 
Dowódca 3. FO kadm. Mirosław  
Jurkowlaniec złożył – z byłymi dowód-
cami flotylli – kwiaty przed pomni-
kiem kmdr. Bolesława Romanowskiego, 
słynnego podwodnika i patrona najwięk-
szego związku taktycznego polskiej  
Marynarki Wojennej. 

Obchody jubileuszu 50-lecia 3. FO 
zwieńczyła Msza Święta w intencji marynarzy  
i ich rodzin, odprawiona w Kościele Garnizo-
nowym Marynarki Wojennej w Gdyni- 
-Oksywiu, którą celebrował dziekan MW  
ks. kmdr Zbigniew Rećko. 

Gdyńska 3. Flotylla Okrętów im. kmdr. Bolesława Romanowskiego obchodziła – 11 marca –  
50. rocznicę utworzenia. Zgodnie z marynarską tradycją, na okrętach w porcie wojennym została 
podniesiona wielka gala banderowa. Oddano hołd patronowi oraz kadrze zasłużonej dla flotylli. 

upamiętniające czyn zbrojny polskich mary-
narzy na frontach II wojny światowej. Pierwsza 
z nich została poświęcona marynarzom wal-
czącym w 1939 roku na: Morzu Bałtyckim, 
Kępie Oksywskiej, Westerplatte, Helu, rzekach 
Polesia i Wiśle oraz pod Kockiem, natomiast 

druga – bohaterskim zmaganiom na: 
Oceanie Atlantyckim, Morzu Północ-
nym, Morzu Norweskim, Morzu  
Barentsa i Morzu Białym. 

Zamysł upamiętnienia na Oksywiu – 
w pobliżu portu wojennego – czynu 
bojowego polskich marynarzy pojawił 
się niespełna rok wcześniej. Zaprojek-
towane cztery tablice pamiątkowe  
postanowiliśmy umieścić tak, aby wska-
zywały główne kierunki świata. Mam 
głęboką nadzieję, że będą one przywracać 
i zarazem utrwalać pamięć o – czasami 
zapomnianych lub zatartych w pamięci 

zbiorowej społeczeństwa – chlubnych kartach 
walk polskiej floty wojennej – podkreślił 
kadm. Mirosław Jurkowlaniec. Ta część Oksywia 
jest ogólnodostępna, dlatego liczę, że tablice 
zainteresują spacerowiczów – zwłaszcza młode 
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Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy 
wiadomość o śmierci 

kmdr. por. Piotra Torebko,
komendanta Ośrodka Szkolenia Nurków i Płetwonurków WP

Rodzinie oraz Bliskim
wyrazy głębokiego współczucia

składa dowódca, kadra i pracownicy 13. Dywizjonu Trałowców 
im. adm. floty Andrzeja Karwety

Ze smutkiem i głębokim żalem przyjęliśmy 
wiadomość o przedwczesnej śmierci

kmdr. por. Piotra Torebko,
komendanta Ośrodka Szkolenia Nurków i Płetwonurków WP

Rodzinie oraz Bliskim
wyrazy głębokiego współczucia, wsparcia i otuchy

składa inspektor, kadra i pracownicy Inspektoratu Marynarki Wojennej

pokolenie, które dzięki nim zainteresuje się 
bogatą historią Marynarki Wojennej, jej 
udziałem w walkach o niepodległość Polski 
i czynem zbrojnym podczas II wojny światowej. 
Liczę, że uczniowie niejednej klasy zatrzymają 
się w tym miejscu i oddadzą chwili refleksji. 

W realizację przedsięwzięcia zaangażowali 
się (m.in.): dyrektor Oddziału Regionalnego 
Agencji Mienia Wojskowego w Gdyni Danuta 
Sikora oraz prezes zarządu Związku Piłsud-
czyków RP Stanisław Śliwa. Bloki kamienne 
sprowadził z Rozewia 43. Batalion Saperów. 
Specjaliści Dywizjonu Zabezpieczenia Hydro-
graficznego MW wyznaczyli kierunki świata, 
a Komenda Portu Wojennego Gdynia zadbała 
o właściwą infrastrukturę skweru. 

Poświęcenia tablic dokonał dziekan MW 
ks. kmdr Zbigniew Rećko. W uroczystości 
wzięła udział także przewodnicząca Rady 
Miasta Gdynia Joanna Zielińska.

Pierwszą tablicę – upamiętniającą polskich 
marynarzy biorących udział w wojnie polsko-
-bolszewickiej, w latach 1919-1920 – od-
słonięto 14 sierpnia 2020 roku, a drugą – 
upamiętniającą działania polskiej Marynarki 
Wojennej na Morzu Śródziemnym, w latach 
1940-1944 – odsłonięto 27 listopada 2020 roku. 

Podczas uroczystości, Danuta Sikora – 
członek Kapituły Pierścienia „Inki” – wręczyła 
to honorowe wyróżnienie kadm. Mirosławowi 
Jurkowlańcowi, który podkreślił, że jest ono 
symbolicznym podziękowaniem dla kadry 
i pracowników 3. Flotylli Okrętów za krzewienie 

postaw patriotycznych, szerzenie prawdy 
historycznej oraz pamięć o żołnierzach wal-
czących o niepodległość ojczyzny. 

*    *    *
Z okazji jubileuszu, Klub Honorowego 

Dawcy Krwi przy KPW Gdynia zorganizował  
akcję honorowego krwiodawstwa pod nazwą 
„50 litrów na 50-lecie 3. Flotylli Okrętów”. 
Od 1 lutego, przez 6 tygodni zebrano ponad 
57 litrów bezcennego „daru życia”.

*    *    *
Oksywska flotylla weszła w kolejne lata 

służby łącząc wymagania współczesnego pola 
walki i tradycje polskiego oręża na morzu. 

Panu kadm. Krzysztofowi Zdonkowi oraz Jego Najbliższym 
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

 
OJCA

składa inspektor, kadra i pracownicy 
Inspektoratu Marynarki Wojennej

Śmierć jest spoczynkiem podróżnego, kresem mozołu wielkiego...

Panu admirałowi floty w st. spocz. Ryszardowi Łukasikowi
wyrazy głębokiego współczucia oraz słowa wsparcia

z powodu śmierci

ŻONY

składa inspektor, kadra i pracownicy Inspektoratu Marynarki Wojennej

Panu kmdr. por. Antoniemu Sitko-Bajorskiemu oraz Jego Najbliższym 
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

 
ŻONY

składa szef, kadra i pracownicy 
Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy 
wiadomość o śmierci

księdza mitrata komandora Aleksandra Szełomowa,
byłego Dziekana Prawosławnego Marynarki Wojennej RP

 
Rodzinie oraz Bliskim

wyrazy głębokiego współczucia, wsparcia i otuchy
składa inspektor, kadra i pracownicy 

Inspektoratu Marynarki Wojennej

Edyta Górska
zrwmw.bandera@ron.mil.pl
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została podporządkowana dowódcy 3. Flotylli 
Okrętów i zaczęła funkcjonować 1 stycznia 
2015 roku. Obecnie jest jedną z najnowocześ-
niejszych jednostek w polskich siłach zbrojnych, 
dysponując mobilnymi wyrzutniami rakiet 
przeciwokrętowych NSM (Naval Strike Missile).
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APodczas 50 lat istnienia, 3. Flotylla 

Okrętów wielokrotnie zmieniała 
strukturę organizacyjną. Znaczącym 
krokiem było – na początku lat 90. 

ubiegłego wieku – przejęcie dwóch ważnych 
jednostek logistycznych: Komendy Portu 
Wojennego Gdynia oraz Bazy Technicznej 
Marynarki Wojennej. Z kolei, w wyniku roz-
formowania Dowództwa Marynarki Wojen-
nej, włączono w struktury flotylli (1 listopada 
2013 roku) siedem jednostek MW: Dywizjon 
Zabezpieczenia Hydrograficznego MW, 
Okręt-Muzeum ORP „Błyskawica”, Oddział 
Zabezpieczenia MW, Poligon Kontrolno-
-Pomiarowy MW, Ośrodek Szkolenia Żeglar-
skiego MW, Klub MW „Riwiera” oraz Zespół 
Redakcyjno-Wydawniczy MW. Podporządko-
wany flotylli 13. Dywizjon Trałowców został 
włączony w struktury 8. Flotylli Obrony 
Wybrzeża w Świnoujściu, jednak miejscem 
bazowania pozostał Port Wojenny Gdynia. 
Ponadto, rozformowano (31 grudnia 2014 roku) 
Nadbrzeżny Dywizjon Rakietowy stacjonujący 
w Siemirowicach, a na jego bazie sformowano 
Morską Jednostkę Rakietową (MJR), która 

Gdyńska 3. Flotylla Okrętów powstała 11 marca 1971 roku. Liczyła wówczas niespełna 
900 osób kadry, marynarzy i pracowników wojska. W jej skład weszły trzy dywizjony okrętowe 
(1. Dywizjon Kutrów Rakietowo-Torpedowych, 2. Dywizjon Kutrów Rakietowo-Torpedowych 
i Dywizjon Okrętów Podwodnych) oraz dwa niszczyciele (ORP „Warszawa” i ORP „Grom”). 
Pierwszym dowódcą nowego związku taktycznego MW został kmdr Marian Sucharzewski.

Współczesna 3. Flotylla Okrętów jest naj-
większym związkiem taktycznym Marynarki 
Wojennej. Jej dowódcy jest podporządkowanych 
14 wojskowych jednostek organizacyjnych. 
Zasadniczą siłę flotylli stanowią: dwie fregaty 
rakietowe, trzy małe okręty rakietowe oraz 

Duma polskiej 
Marynarki Wojennej

1. Fregata rakietowa typu Oliver Hazard 
Perry ORP „Gen. T. Kościuszko”. 

2. Start rakiety przeciwlotniczej 
Standard SM-1MR z wyrzutni Mk 13 

fregaty rakietowej ORP „Gen. K. Pułaski"

DOWÓDCY 3. FLOTYLLI OKRĘTÓW:
kmdr Marian Sucharzewski (10 maja 1971 r. – 29 sierpnia 1980 r.), kmdr Piotr 

Kołodziejczyk (30 sierpnia 1980 r. –17 sierpnia 1983 r.), kmdr Bogusław Gruchała 
(18 sierpnia 1983 r. – 9 lipca 1987 r.), kmdr Ryszard Łukasik (10 lipca 1987 r. –

26 lutego 1989 r.), kadm. Roman Krzyżelewski (27 lutego 1989 r. – 18 kwietnia 1996 r.), 
kadm. Maciej Węglewski (19 kwietnia 1996 r. – 12 lipca 2004 r.), adm. Jerzy Patz 

(12 lipca 2004 r. – 27 czerwca 2006 r.), kadm. Marek Kurzyk (27 czerwca 2006 r. – 
10 czerwca 2009 r.), kadm. Jarosław Ziemiański (10 czerwca 2009 r. – 11 czerwca 2012 r.), 

kadm. Marian Ambroziak (11 czerwca 2012 r. – 30 grudnia 2013 r.), kadm. Mirosław 
Mordel (30 grudnia 2013 r. – 6 marca 2016 r.), kadm. Krzysztof Jaworski (2 maja 2016 r. – 

7 maja 2018 r.), kadm. Mirosław Jurkowlaniec (8 maja 2018  r. – obecnie).
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korweta zwalczania okrętów podwodnych 
(wchodzące w skład Dywizjonu Okrętów 
Bojowych), a także trzy okręty podwodne 
(wchodzące w skład Dywizjonu Okrętów 
Podwodnych) i dwa dywizjony ogniowe MJR. 
Ponadto, jednostki flotylli odpowiadają (m.in.) 
za: zabezpieczenie nawigacyjno-hydrograficzne 
działań sił MW (Dywizjon Zabezpieczenia 
Hydrograficznego MW), szkolenie i ratowanie 
życia na morzu (Dywizjon Okrętów Wsparcia), 
zabezpieczenie inżynieryjne (43. Batalion 
Saperów), obronę przeciwlotniczą (9. Dywizjon 
Przeciwlotniczy) i zabezpieczenie logistyczne 
rejonu działań (Komenda Portu Wojennego 
Gdynia). Blisko trzy tysiące kadry i pracow-
ników wojska 3. Flotylli Okrętów stacjonuje 
w Gdyni oraz w jednostkach na Półwyspie 
Helskim, a także w Siemirowicach i Ustce.

Siły 3. Flotylli Okrętów regularnie uczest-
niczą zarówno w ćwiczeniach krajowych oraz 
międzynarodowych, jak i w operacjach o charak-
terze bojowym – łącząc wykonywanie zadań 
narodowych z misjami zagranicznymi pod 
egidą NATO i Unii Europejskiej. Wchodzą 
również w skład prestiżowych Sił Odpowiedzi 
NATO (ang. NATO Response Force).

Warto podkreślić, że jeszcze przed wej-
ściem Polski do NATO (12 marca 1999 roku) 
okręty flotylli (ORP „Wodnik” i ORP „Lech”) 
wzięły udział (w 1991 r.) w operacji „Pustynna 
Burza” na Zatoce Perskiej. 

Fregata rakietowa ORP „Gen. K. Pułaski” 
trzykrotnie weszła w skład elitarnego zespołu 
fregat rakietowych i niszczycieli rakietowych 
sojuszu północnoatlantyckiego – SNMG-1 
(ang. Standing NATO Maritime Group One), 
a ORP „Gen. Tadeusz Kościuszko” wziął 
udział (w 2016 roku, w składzie drugiego, bliźnia-
czego zespołu SNMG-2) w międzynarodowej 
operacji na Morzu Śródziemnym, Morzu 
Czarnym i Morzu Egejskim, której celem by-
ło zapobieganie aktom nielegalnego przemytu 
ludzi i sprzętu techniki wojskowej. Polskie 
okręty podwodne uczestniczyły czterokrotnie 
(trzy razy ORP „Bielik” i raz ORP „Kondor”) 
w operacji antyterrorystycznej pod kryptoni-
mem „Active Endeavour”, prowadzonej przez 
NATO na Morzu Śródziemnym.

Port Wojenny Gdynia od wielu lat gości 
uczestników największych ćwiczeń między-
narodowych na Morzu Bałtyckim. W ciągu 
minionych lat siły 3. Flotylli Okrętów wzięły 
udział w licznych ćwiczeniach między-
narodowych, w tym: „Baltops”, „Northern 
Coasts”, „Passex”, „Joint Warrior”, „Cold 
Response”, „Strong Resolve” i „ORCA” oraz 
w największych ćwiczeniach polskich sił 
zbrojnych pod kryptonimem „Anakonda”. 

Przygotowując się do wykonywania zadań 
bojowych na morzu, załogi okrętów odbywają 
szkolenia, które obejmują (m.in.): poszuki-
wanie i zwalczanie okrętów podwodnych;  oprac. E. Górska, K. Kamińska

zrwmw.bandera@ron.mil.pl

symulowanie ataków torpedowych; odpieranie 
ataków z powietrza i morza; doskonalenie 
współpracy z lotnictwem morskim; monitoro-
wanie sytuacji powietrznej, nawodnej i pod-
wodnej – w sytuacji zagrożenia dla transportu 
morskiego; ćwiczenie potencjalnych scenariuszy 
sytuacji kryzysowych, w tym prowadzenie akcji 
antyterrorystycznych i przeciwdywersyjnych; 
ćwiczenie osłony strategicznego transportu 
morskiego i utrzymania panowania na morzu.  

Flotylla sukcesywnie zmienia swoje oblicze. 
W 2019 r. podniesiono biało-czerwoną banderę 
na korwecie patrolowej ORP „Ślązak”. Pozy-
skano także trzy holowniki projektu B860. 
Gruntowny remont przeszedł (m.in.) żaglo-
wiec szkolny ORP „Iskra”. Do służby (po 
remoncie) wrócił okręt szkolny ORP „Wodnik”. 
Trwają stoczniowe prace modernizacyjne na 
fregacie rakietowej ORP „Gen. T. Kościuszko” 
oraz długo oczekiwany remont dokowy 
Okrętu-Muzeum ORP „Błyskawica” – symbolu 
Marynarki Wojennej i Gdyni. 

*    *    *
3. Flotylla Okrętów nosi imię kmdr. Bolesława 

Romanowskiego – wybitnego oficera MW i słyn-
nego podwodnika, nadane 7 marca 1985 roku. 
W 40. rocznicę przyprowadzenia do kraju 
ORP „Błyskawica”, przed siedzibą dowództwa 
flotylli odsłonięto jego popiersie.

Dywizjon
Okrętów
Bojowych

Dywizjon
Okrętów
Podwodnych

Dywizjon
Okrętów
Wsparcia

Dywizjon
Zabezpieczenia

Hydrograficznego
Marynarki
Wojennej

Grupa
Okrętów

Rozpoznawczych

Morska
Jednostka
Rakietowa

Komenda
Portu
Wojennego
Gdynia

3. Flotylla
Okrętów

Ośrodek
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Marynarki
Wojennej
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Okręt-Muzeum
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Marynarki
Wojennej
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Marynarki
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Marynarki
Wojennej
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1. Holownik H-3 „Leszko” w wielkiej gali 
banderowej w Porcie Wojennym Gdynia.

2. Ceremonia poświęcenia bandery 
pomocniczych jednostek pływających 

Marynarki Wojennej przez dziekana MW.
3. Dowódca H-3 „Leszko”, z banderą 

w dłoniach, wchodzi na pokład jednostki

Podczas uroczystości, dowódca 3. FO 
kadm. Mirosław Jurkowlaniec wręczył 
dowódcy holownika H-3 „Leszko” 
por. mar. Michałowi Klekotowi banderę 

jednostek pomocniczych MW, wypowiadając 
tradycyjną sentencję – Niech jednostka nosi 
ją z honorem, a załoga służy jej wiernie. 
Wśród uczestników ceremonii byli: matka 
chrzestna H-3 „Leszko” mgr inż. Hanna 
Szkodo (dyrektor Zespołu Szkół Morskich 
im. Bohaterskich Obrońców Westerplatte 
w Gdańsku) oraz prezes zarządu stoczni 
Remontowa Shipbuilding S.A. w Gdańsku 
Marcin Ryngwelski. Poświęcenia bandery 
dokonał dziekan Marynarki Wojennej 
ks. kmdr Zbigniew Rećko.

Nowy holownik rozpocznie służbę w składzie 
Dywizjonu Okrętów Wsparcia 3. Flotylli 
Okrętów w Gdyni, dowodzonego przez 
kmdr. Roberta Szymaniuka. Dołączy do (m.in.) 
dwóch bliźniaczych jednostek – H-1 „Gniewko” 
oraz H-2 „Mieszko”.

Dowódca H-3 „Leszko” por. mar. Michał 
Klekot podkreślił dumę i zadowolenie zwią-
zane z wejściem do służby nowej jednostki. 

z holowaniem. Zalicza się do nich np.: zabez-
pieczenie bojowe oraz wsparcie logistyczne 
na morzu i w portach, wyławianie z morza 
ćwiczebnego uzbrojenia oraz ustawianie celów 
ćwiczebnych na morzu podczas manewrów 
sił okrętowych. 

Jednostki projektu B860 zwiększą także 
jakość wykonywania głównych zadań przez 
grupę holowników oraz wpłyną na skrócenie 
czasu ich realizacji. Z racji nowoczesnego 
wyposażenia i wyporności (są blisko dwa 
razy większe od dotychczas eksploatowanych 
jednostek tej klasy) mogą być wykorzystywane 
również do: zwalczania zanieczyszczeń ropo-
pochodnych, wsparcia akcji ratowniczych 
oraz transportu osób i zaopatrzenia.

W wypadku nowych jednostek, istotne są 
spore różnice technologiczne, w porównaniu 
z poprzednią generacją holowników. Najwięk-
szą zmianą jest napęd i sterowanie – konwen- FO
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Oprócz dowodzenia „Leszkiem”, wypełnia 
obowiązki – od stycznia 2021 roku – dowódcy 
grupy holowników (w której funkcję jednostki 
grupowej – po holowniku „H-8” – przejął 
właśnie H-3 „Leszko”). Zaznaczył, że załogę 
holownika nadal czeka wiele nowych wyzwań, 
w związku ze złożonym procesem przygoto-
wania ednostki do właściwego pełnienia służ-
by. Jeszcze przed przystąpieniem do prób 
zdawczo-odbiorczych holownika, jego załoga 
przeszła kilkumiesięczny cykl szkoleń – w tym 
z obsługi nowych urządzeń. Obecnie poznaje 
(w praktyce) i uczy się wykorzystywać efek-
tywnie wszystkie możliwości sprzętu na H-3 
„Leszko”. Jest to istotne, gdyż jednostki grupy 
holowników wykonują liczne zadania zarówno 
w porcie jak i na morzu, biorąc udział (na 
przykład) w ćwiczeniach okrętowych. Są też 
przeznaczone do realizacji szerszego spec-
trum działań – nie tylko tych związanych 

W Porcie Wojennym Gdynia odbyła się – 10 marca – ceremonia pierwszego podniesienia bandery 
pomocniczych jednostek pływających MW na holowniku H-3 „Leszko”. Jest on ostatnim z trzech 
nowoczesnych holowników projektu B860, wcielonych do służby w 3. Flotylli Okrętów w Gdyni. 

Biało-czerwona na „Leszku”

NR 1/3 | STYCZEŃ/MARZEC 2021 11     

B A N D E R AB A N D E R A

Wykonane na okręcie prace stoczniowe 
obejmowały (m.in.): naprawę eks-
ploatowanych mechanizmów głów-

nych i pomocniczych, a także poszczególnych 
urządzeń, zespołów i wyposażenia. Napra-
wiono oraz wymieniono: systemy i instalacje 
okrętowe oraz osprzęt elektryczny (część 
z nich została zmodernizowana i dostosowana 
do obecnych standardów). Odnowiono także 
kabiny, pomieszczenia służbowe i socjalne, 
dostosowując je do aktualnych potrzeb okrętu. 
Przeprowadzono również prace kadłubowe, 
polegające na wymianie lub naprawie poszycia 
oraz konserwacji pokładów (z jednoczesnym 
przeglądem mechanizmów pokładowych). 

Wprowadzono liczne zmiany ułatwiające 
codzienną służbę na okręcie i zwiększające 
komfort jego eksploatacji. Jednostka zyskała 
efektywniejszy ster strumieniowy, nowy zespół 
prądotwórczy awaryjno-portowy i nowoczesną 
automatykę sterowania siłownią okrętową. 
Doposażono ją również w dodatkową stację 
odwróconej osmozy oraz zmodernizowany 
system klimatyzacji i wentylacji okrętowej.

*     *     *
ORP „Kadm. X. Czernicki” wchodzi 

w skład 2. Dywizjonu Okrętów Transportowo-
-Minowych 8. Flotylli Obrony Wybrzeża. Pełni 
funkcję okrętu dowodzenia siłami obrony 
przeciwminowej oraz zabezpieczenia logistycz-
nego. Jednostka posiada rozbudowane systemy 
łączności i dowodzenia. Może zaopatrywać 
w morzu okręty w żywność, paliwo i amunicję 
oraz prowadzić drobne remonty, a także służyć 
jako okręt-baza, w tym dla sił  specjalnych. 

Okręt wniósł znaczący wkład w realizację 
zadań sojuszniczych przez Polskę. W 2003 roku 
działał w składzie międzynarodowych sił 
morskich w rejonie Zatoki Perskiej, następnie 

Do bazy 8. Flotylli Obrony Wybrzeża w Świnoujściu wrócił – 4 lutego – 
okręt dowodzenia siłami obrony przeciwminowej ORP „Kadm. X. Czernicki”. 
Jednostka przeszła – rozpoczętą w marcu 2019 roku – naprawę główną 
i dokową w PGZ Stocznia Wojenna Sp. z o. o. w Gdyni.

ORP „Kadm. X. Czernicki” 
wraca do służby

cjonalną śrubę i ster zastąpiły dwa pędniki 
azymutalne (po 1200 kW każdy – dop. red.). 
Dzięki automatyzacji, dowodzenie zmieniło 
się z tradycyjnego wydawania komend sterni-
kowi i mechanikowi na samodzielne kiero-
wanie ustawieniami pędników – podkreślił 
dowódca H-3 „Leszko”.

W wyposażeniu jednostki są również: łódź 
robocza, żuraw dźwigowy, wciągarki holow-
nicze na dziobie i rufie (o udźwigu ponad 
35 ton), nowoczesne systemy radarowe i elek-
troniczne mapy nawigacyjne. Okrętowe stano-
wisko dowodzenia wyposażono w zintegrowany 
mostek nawigacyjny, który umożliwia obsługę 
poszczególnych urządzeń pokładowych.

*     *    *
Wodowanie i chrzest i holownika proj. B860 

H-3 „Leszko” odbyło się 2 czerwca 2020 roku 
w stoczni Remontowa Shipbuilding S.A. 
w Gdańsku. Jest piątą (z serii sześciu) nową 

jednostką pomocniczą dla polskiej Marynarki 
Wojennej, zaprojektowaną i zbudowaną na 
mocy kontraktu z czerwca 2017 roku. Oprócz 
H-3 „Leszko”, w służbie znajdują się także: 
H-1 „Gniewko” i H-2 „Mieszko” (w 3. FO) 
oraz H-11 „Bolko” i H-12 „Semko” (w 8. FOW). 
Ostatnia z jednostek – holownik H-13 
„Przemko” – została zwodowana 17 grudnia 
ubiegłego roku – wraz z przyszłym niszczy-
cielem min ORP „Mewa” (603) projektu 258 
(Kormoran II) – i znajduje się w końcowej 
fazie doposażania w gdańskiej stoczni. 

Rafał Kamiński
zrwmw.bandera@ron.mil.pl

(Kormoran II) – i znajduje się w końcowej 

wziął udział w operacji „Enduring Freedom” 
oraz „Iraqi Freedom”. W 2010 roku po raz 
pierwszy podniesiono na nim flagę NATO. 
Trzykrotnie był jednostką flagową Stałego 
Zespołu Sił Obrony Przeciwminowej NATO 
Grupa 1 (SNMCMG-1). Z kolei, w 2017 roku 
pełnił funkcję okrętu flagowego Stałego 
Zespołu Sił Obrony Przeciwminowej NATO 
Grupa 2 (SNMCMG-2), operując na Morzu 
Śródziemnym i Morzu Czarnym.

kmdr ppor. Grzegorz Lewandowski
8fow.rzecznik@ron.mil.plFO

T.
 M

AR
CI

N
 P

U
R

M
AN

/A
R

CH
IW

U
M

 8
. F

O
W



12     NR 1/3 | STYCZEŃ/MARZEC 2021

Głównym celem międzynarodowego 
ćwiczenia – trwającego od 19 do 
29 marca – było zweryfikowanie 
oraz wzmocnienie poziomu inter-

operacyjności i współpracy między: rumuń-
ską marynarką wojenną, innymi rodzajami sił 
zbrojnych oraz strukturami ministerstwa 
spraw wewnętrznych, a wydzielonymi siłami 
państw sojuszniczych NATO (Bułgarii, Grecji, 
Hiszpanii, Holandii, Polski, Turcji i Stanów 
Zjednoczonych). Coroczne manewry nad 
Morzem Czarnym, rozgrywane pod kryptoni-
mem „Sea Shield”, koncentrują się (przede 
wszystkim) na realizacji misji przeciw zagroże-
niom okrętowym (zarówno ze strony sił nawod-
nych jak i sił podwodnych) oraz zadań z zakresu 
obrony przeciwlotniczej i przeciwminowej.

Polska Marynarka Wojenna wzięła udział 
w ćwiczeniu z serii „Sea Shield” po raz 
pierwszy. Do zadań komponentu, wydzielonego 
przez MJR, należała ochrona morskich linii 

B A T E R Y J N Y  M O D U Ł  B O J O W Y  M J R  W  „ S E A  S H I E L D  2 1 ”
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1. Załadunek pojazdu bojowego MJR 
na pokład samolotu transportowego 

An-124, na lotnisku 43. Bazy Lotnictwa 
Morskiego w Gdyni-Babich Dołach.

2. Pojazd bojowy rakietowego 
mobilnego systemu 4K51 „Rubież”

W manewrach „Sea Shield 21” – największym i najbardziej złożonym wielonarodowym 
ćwiczeniu sojuszu północnoatlantyckiego w rejonie Morza Czarnego, zorganizowanym przez 
Marynarkę Wojenną Rumunii (Forţele Navale Române) – wziął udział bateryjny moduł bojowy 
Morskiej Jednostki Rakietowej w Siemirowicach. Łącznie ćwiczyło ponad 2400 żołnierzy, 
18 okrętów oraz 10 samolotów – wydzielonych przez osiem państw NATO.

komunikacyjnych i portów, a także wsparcie 
sił okrętowych podczas działania na morzu. 
Zadania wykonywano w ramach struktury 
tzw. bateryjnego modułu bojowego. 

Wydzielony pododdział MJR został prze-
transportowany na ćwiczenie „Sea Shield 21” 
z użyciem strategicznego transportu lotniczego 
sojuszu północnoatlantyckiego. W jego poże-
gnaniu, na płycie lotniska w Gdyni-Babich 
Dołach, wziął udział dowódca 3. Flotylli 
Okrętów kadm. Mirosław Jurkowlaniec. 

Istotna była tutaj szybkość – od załadunku 
wyposażenia do znalezienia się na docelowym 
terenie ćwiczeń minęło kilkanaście godzin, 
podczas gdy w wypadku transportu lądowego 

trwałoby to kilka dni, natomiast morskiego – 
kilkanaście dni – podkreślił dowódca MJR 
kmdr Przemysław Karaś. Chociaż użycie drogi 
powietrznej wiązało się z ograniczeniami – 
takimi jak: gabaryty, udźwig i dostępność 
statków powietrznych, które spełniają wyma-
gania konieczne do transportu – to jednak 
szybkość przeprowadzenia całej operacji była 
jej niewątpliwą, znaczącą zaletą. 

Bateryjny moduł bojowy MJR działał na 
terenie poligonu Capu Midia, we wschodniej 
części Rumunii. Wykonywał przydzielone 
zadania z rumuńskim 508. Nadbrzeżnym 
Dywizjonem Rakietowym, dysponującym 
mobilnymi wyrzutniami przeciwokrętowego 

Polskie „morskie kły” 
nad Morzem Czarnym
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systemu obrony wybrzeża 4K51 „Rubież”. 
W pierwszej fazie ćwiczenia zrealizowano 
tzw. zgrywanie sił, natomiast w drugiej – 
jednostki wykonywały przydzielone dla nich 
zadania bojowe. Dla baterii nadbrzeżnych 
oznaczało to zwalczanie sił okrętowych, które – 
według scenariusza manewrów – próbowały 
wejść w obszar morski broniony przez NATO. 
Polski komponent MJR, we współdziałaniu 
z rumuńskim 508. Nadbrzeżnym Dywizjonem 
Rakietowym, zrealizował zadanie tzw. odmowy 
korzystania z morza – wykonując pozorowane 
uderzenia rakietowe na cele nawodne potencjal-
nego przeciwnika. Przećwiczono także (m.in.) 
wymianę informacji o sytuacji operacyjno-
-taktycznej, w tym o potencjalnych celach 
uderzeń rakietowych.

Manewry w Rumunii były doskonałą okazją 
do podzielenia się z sojusznikami doświad-
czeniem w zakresie wykorzystania przez pol-
ską MW systemu mobilnego nowoczesnych 
rakiet przeciwokrętowych NSM (Naval Strike 

Missile). Używany przez MJR sprzęt posiada 
daleki zasięg rażenia oraz jest wyposażony 
w sieciocentryczny system kierowania walką, co 
daje dużą swobodę w zakresie konstruowania 
ugrupowania bojowego i jego użycia – podkreślił 
kmdr Przemysław Karaś. Każde takie ćwiczenie 
to świetna sposobność do treningu wykorzystania 
uzbrojenia i doskonalenia procedur współ-
działania. Dla kadry obsługującej sprzęt, 
udział w „Sea Shield 21” 
miał duże znaczenie, 
z racji możliwości opero-
wania na innym terenie 
niż polskie Wybrzeże. 

Należy podkreślić, że 
obszar Rumunii przylega-
jący do Morza Czarnego, 
różni się od wybrzeża 
bałtyckiego nie tylko 
z powodu położenia geo-
graficznego – inna jest 
również lokalna, złożona 
sytuacja geopolityczna 
w regionie.

Od swojego powstania, 
w 2015 roku, Morska 
Jednostka Rakietowa 
wielokrotnie brała udział 
w ćwiczeniach poza 
granicami kraju. Służyły 
one sprawdzeniu wyszko-
lenia kadry i możliwości 
sprzętu bojowego, a także 
zdolności do przemieszczania modułów bojo-
wych MJR. W 2016 roku i w 2019 roku, wy-
dzielone komponenty jednostki wykonały na 
morskim poligonie Andøya Test Center (ATC) 

w Norwegii bojowe strzelania rakietowe. Z kolei, 
dwa lata temu, bateryjny moduł bojowy został 
przerzucony na pokładzie okrętu transportowo-
-minowego ORP „Lublin” do Estonii, gdzie 
wziął udział w ćwiczeniu międzynarodowym 
pod kryptonimem „Spring Storm 19”. 

Tegoroczny udział polskiej jednostki 
w manewrach „Sea Shield 21” służył 
doskonaleniu procedur bojowych oraz zwięk-

szeniu spójności działa-
nia i budowaniu inter-
operacyjności w trakcie 
prowadzenia operacji re-
agowania kryzysowego 
w ramach NATO. Dla 
kadry MJR była to także 
dobra okazja do wyko-
rzystania w praktyce 
zdolności bateryjnego 
modułu bojowego do 
przerzutu strategicznego 
i działania w rejonie 
oddalonym od miejsca 
stałej dyslokacji. Był to 
również dobry spraw-
dzian wyszkolenia spe-
cjalistycznego kadry 
i możliwości bojowych 
systemu rakietowego. 
Zademonstrowano pełną 
gotowość do współpracy 
sojuszniczej i zdobyto 
kolejne, cenne doświad-

czenie. Pokazano dobitnie, że polska MW jest 
w stanie sprawnie przemieścić siły i środki 
z własnego terytorium na obszar sojusznika, 
wykonać zadanie i – równie szybko – wrócić 
do miejsca stałej dyslokacji. Wpisuje się to 
doskonale w koncepcję obrony wschodniej 
flanki NATO.

Uczestniczący w ćwiczeniu „Sea Shield 21” 
dowódca Stałego Zespołu Sił Morskich NATO 
Grupa 2 kadm. Manuel Aguirre Aldereguía 
podkreślił, że manewry służyły nie tylko zwięk-
szeniu interoperacyjności sił sojuszniczych, 
ale też stanowiły okazję do zademonstrowania 
obecności NATO na Morzu Czarnym i jego 
zaangażowania w kolektywną obronę.

Rafał Kamiński
zrwmw.bandera@ron.mil.pl

Morska Jednostka Rakietowa 
w Siemirowicach – wchodząca 

w skład 3. Flotylli Okrętów 
w Gdyni – jest przeznaczona do 

zwalczania nawodnych sił 
okrętowych przeciwnika oraz 

osłony: głównych baz morskich 
Marynarki Wojennej i rejonów 

dogodnych do lądowania 
desantu morskiego, a także 

ważnych obiektów wojskowych 
i przemysłowych na Wybrzeżu. 
Ze względu na duże możliwości 

manewrowe oraz dużą 
skuteczność ognia, Morska 

Jednostka Rakietowa odgrywa 
znacząca rolę w zapewnieniu 

swobody działania własnych sił 
okrętowych na akwenie Morza 

Bałtyckiego.
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W trakcie remontu (mającego 
kosztować ok. 7 mln zł) zostanie 
wykonane (między innymi) 
czyszczenie i malowanie pod-

wodnej części kadłuba okrętu (w tym: krat 
kingstonowych, płetw stabilizujących i płetwy 
sterowej). Dla każdej jednostki pływającej 
bardzo ważna jest ochrona katodowa (w celu 
zapobiegania powstawaniu korozji elektro-
chemicznej kadłuba), dlatego okrętowy 
system Cathelco będzie podlegał przeglądowi 
technicznemu. Po tak długim czasie eks-
ploatacji, czyszczenia i konserwacji wymagają 
zbiorniki: paliwowe, balastowe, wody słodkiej, 
fekaliowe oraz wody kotłowej. Plan remontu 
przewiduje również naprawę (lub wymianę) 
zaworów dennych i burtowych. Mając na wzglę-
dzie bezpieczeństwo, poddane zostaną remon-
towi pompy zęzowo-pożarowo-balastowe. 

Zakres prac w części nawodnej okrętu 
uwzględnia (m.in.) naspawanie tzw. nakładek 
na istniejące poszycie, na przykład przy kabinie 
hydroakustycznej oraz w części dziobowej 
i rufowej. Będzie to kontynuacja prac konser-
wacyjnych, zapoczątkowanych w 2011 roku. 

W celu zapewnienia bezpiecznego zwie-
dzania okrętu, zostanie wymieniony system 

relingowy. Na pokładzie głównym zostaną 
poddane konserwacji skylighty, gdyż ich 
uszczelnienia nie spełniają już wymagań. Na 
żurawikach szalupowych i kominie głównym 
znajdą się nowe odciągi z oplotami. Żeby 
bandera i proporzec MW dalej dumnie powie-
wały na wietrze, flagsztok dziobowy i rufowy 
przejdą konserwację. Zostanie wykonana nowa 
gala świetlna, iluminująca okręt podczas 
świąt państwowych i wojskowych.

Kwota przeznaczona na remont, chociaż 
może się wydawać znaczna, to – w wypadku 
okrętu wykonanego w technologii nitowania 
(prawie 84 lata temu) – jest przysłowiową 

kroplą w morzu potrzeb. Pomieszczenia załogi 
nie były remontowane od co najmniej 30 lat, 
a kolejne części poszycia kadłuba i pokładów 
czekają na konieczną wymianę.

Na wypełnienie pustki przy Skwerze 
Kościuszki w Gdyni poczekamy do czerwca, 
kiedy zostaną zakończone prace stoczniowe. 

*    *    *
Holowanie do stoczni tak cennego zabytku, 

to była skomplikowana operacja. Z uwagi 
na odległy czas od poprzedniego remontu, 
należało zachować szczególną ostrożność – 
nie było wiadomo, co słona woda mogła zrobić 
z poszyciem kadłuba. Procedurę holowania 

Zasłużony dla polskiej bandery okręt udał się – 9 marca – na remont do PGZ Stoczni Wojennej 
w Gdyni. Jest najstarszym na świecie zachowanym niszczycielem – weteranem II wojny światowej 
i jedynym bojowym okrętem alianckim, który uczestniczył w działaniach wojennych od 1 września 
1939 roku do 8 maja 1945 roku. Poprzedni duży remont okręt przeszedł w 2011 roku, w gdyńskiej 
Stoczni Remontowej „Nauta”. Obecna naprawa dokowa ma umożliwić dalszą, bezpieczną 
eksploatację jednostki – pełniącej funkcję okrętu-muzeum – przez kolejne lata.

ORP „Błyskawica” na doku
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wykonały trzy holowniki oraz motorówka 
z Dywizjonu Okrętów Wsparcia 3. Flotylli 
Okrętów w Gdyni. Po raz pierwszy nie 
holowano historycznego niszczyciela dziobem 
do przodu, tylko rufą – dzięki czemu uniknięto 
niepotrzebnych manewrów podczas wejścia 
okrętu na dok. Całość operacji przejścia do 
stoczni nadzorował z pomostu OPL 
dowódca okrętu kmdr por. Walter Jarosz. 

*    *    *
Po zakończeniu wojny, ORP „Błyskawica” 

wrócił – 4 lipca 1947 roku – do kraju, pod 
dowództwem słynnego podwodnika kmdr. ppor. 
Bolesława Romanowskiego (obecnego patrona 
gdyńskiej 3. Flotylli Okrętów). Pozostawał 
w służbie jeszcze przez 20 lat. Zły stan tech-
niczny okrętu był przyczyną  tragedii podczas 
ćwiczeń 9 sierpnia 1967 roku, kiedy ciśnienie 
pary rozsadziło rurociąg w kotłowni nr 2. Zginęło 
wówczas 7 marynarzy. To przyczyniło się 
do schyłku aktywnej służby niszczyciela. 
W 1975 roku zdecydowano o wycofaniu go 

Michał Pietrzak
zrwmw.bandera@ron.mil.pl

z linii i przygotowaniu do zastąpienia – w roli 
okrętu-muzeum – niszczyciela ORP „Burza”, 
który pełnił tę funkcję od 1960 roku. 

ORP „Błyskawica” – mimo służby jako 
okręt-muzeum od 1976 roku – nadal nosi 
biało-czerwoną banderę, pozostaje w składzie 
3. Flotylli Okrętów i posiada etatową załogę. 
Jest chlubą Marynarki Wojennej oraz jednym 
z symboli Gdyni. Rocznie zwiedza go kilka-
dziesiąt tysięcy turystów z Polski i zagranicy. 
Prezentuje piękne i bogate tradycje polskiej 
floty wojennej oraz popularyzuje ceremoniał 
morski. Jest miejscem reprezentacyjnych 
spotkań oraz uroczystości państwowych 
i wojskowych, w tym promocji oficerskich 
absolwentów Akademii Marynarki Wojennej 
w Gdyni. Muzeum Marynarki Wojennej 
utrzymuje w pomieszczeniach okrętu wystawę 
poświęconą (m.in.) walkom polskich mary-
narzy podczas II wojny światowej. W jednej 
z witryn jest eksponowany mundur adm. floty 
Andrzeja Karwety, byłego dowódcy MW, który 
zginął (10 kwietnia 2010 roku) w katastrofie 
lotniczej Tu-154M pod Smoleńskiem. 

W 2007 roku ORP „Błyskawica” został 
wyróżniony nagrodą International Maritime 
Heritage Award, wchodząc do między-
narodowego grona okrętów, które wniosły 
największy wkład w historię świata i zostały 
zachowane dla kolejnych pokoleń. Do pięknych 
kart jego historii należy (m.in.) udział w ochro-
nie konwojów na Atlantyku oraz w operacji 
osłony lądowania aliantów w Normandii.

Niszczyciel ORP „Błyskawica” 
został zbudowany w stoczni J. Samuel 
White & Co. w Cowes na wyspie Wight. 

W 1937 roku wszedł do służby 
w Marynarce Wojennej. W przededniu 

wojny (z bliźniaczym ORP „Grom” 
i ORP „Burza”), realizując plan pod 
kryptonimem „Peking”, udał się do 
Wielkiej Brytanii. Walcząc u boku 

aliantów przebył 138356 mil morskich, 
eskortował 85 konwojów i odbył 

108 patroli bojowych. Załoga okrętu 
zestrzeliła na pewno 4 samoloty 

i kolejne 3 prawdopodobnie, a z innymi 
jednostkami zatopiła: 2 niszczyciele, 
2 statki i kilka mniejszych jednostek.  

Podczas działań bojowych okręt został 
trzykrotnie poważnie uszkodzony. 

Polski niszczyciel zyskał wśród aliantów 
miano „lucky ship” – szczęśliwy okręt. 
W 1987 roku ORP „Błyskawica” został 

odznaczony Krzyżem Złotym Orderu 
Virtuti Militari.
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Pamiątkowe zdjęcie – przed 
śmigłowcem ZOP Mi-14PŁ – 

uczestników uroczystości 
pożegnania dowódcy BLMW 

kmdr. pil. Jarosława Czerwonki 

Uroczystość przekazania dowodzenia 
jednostką oraz zakończenia zawo-
dowej służby wojskowej miała 
miejsce 26 marca na płycie lot-

niska 43. Oksywskiej Bazy Lotnictwa Mor-
skiego w Gdyni-Babich Dołach. 
Główny apel poprzedziło odbycie przez 
kmdr. pil. Jarosława Czerwonkę tradycyj-
nego, ostatniego przelotu nad lotniskiem. 
Zasiadł on za sterami śmigłowca zwal-
czania okrętów podwodnych Mi-14PŁ 
i wzbił się w powietrze. W trakcie lotu 
podziękował służbom ruchu lotniczego 
za lata współpracy. Po wylądowaniu, 
dowódca generalny RSZ gen. Jarosław 
Mika dokonał pamiątkowego wpisu 
w jego osobistym dzienniku lotów.

Żegnając kończącego służbę w lot-
nictwie morskim dowódcę BLMW, 
gen. Jarosław Mika podkreślił jego profe-
sjonalizm, podziękował za wzorową postawę 
oraz uhonorował Lotniczym Krzyżem Zasługi, 
nadanym przez prezydenta RP Andrzeja Dudę. 

Płk. pil. Łukasz Andrzejewski-Popow, 
reprezentujący szefa Sztabu Generalnego WP 
gen. Rajmunda Andrzejczaka, wręczył 

podwładnym za wzorową i zaangażowaną 
służbę na rzecz polskiego lotnictwa morskiego. 
Po symbolicznym pożegnaniu się ze sztandarem 
dowództwa BLMW, przekazał go kmdr. 
Cezaremu Wiatrakowi – czasowo obejmują-
cemu obowiązki dowódcy jednostki.

Na zakończenie uroczystości, z okazji przy-
padających na kolejny dzień 60. urodzin 
kmdr. pil. Jarosława Czerwonki, Orkiestra 
Reprezentacyjna MW odegrała – na specjalną 
prośbę gen. Jarosława Miki – utwór „Sto lat”. 

*    *    *
Kmdr pil. Jarosław Czerwonko jest absol-

wentem Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej 
w Dęblinie. Ukończył studia dyplomowe oraz 
podyplomowe w Akademii Marynarki Wojen-

nej w Gdyni. W powietrzu spędził 
ponad 3060 godzin. Jest pilotem klasy 
mistrzowskiej. Odbywał loty doświad-
czalne – jako pierwszy wykonał ze 
śmigłowca ZOP Mi-14 PŁ zrzut torpedy 
MU90 Impact. Pod jego nadzorem 
powstała „Instrukcja organizacji lotów 
z pokładów okrętów”. Został wyróżniony 
statuetką „Ikara” oraz tytułem „Zasłużony 
pilot wojskowy”. Za wybitne osiągnięcia 
w służbie został uhonorowany przez 
dowdcę generalnego RSZ „Kordzikiem 
Honorowym Sił Zbrojnych RP”. 
W 2018 r. został dowódcą Gdyńskiej Bry-

gady Lotnictwa Marynarki Wojennej im. kmdr. 
por. pil. Karola Trzaski-Durskiego.

Pożegnalny lot dowódcy 
Brygady Lotnictwa MW
Po 40 latach, 6 miesiącach i 12 dniach służby wojskowej 
kmdr pil. Jarosław Czerwonko, dowódca Gdyńskiej Brygady 
Lotnictwa Marynarki Wojennej, pożegnał się z mundurem.
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odchodzącemu dowódcy BLMW broń białą –
Szablę Honorową Wojska Polskiego. Okolicz-
nościowe upominki i dowody uznania przekazała 
swojemu byłemu dowódcy także kadra oraz 
pracownicy BLMW.

W pożegnalnym przemówieniu, kmdr pil.
Jarosław Czerwonko podkreślił najważniejsze 
wyzwania, z którymi mierzył się w trakcie 
dowodzenia jednostką, oraz podziękował 

Katarzyna Kamińska
zrwmw.bandera@ron.mil.pl

gady Lotnictwa Marynarki Wojennej im. kmdr. 
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Z głębokim żalem i wielkim smutkiem przyjęliśmy
wiadomość o śmierci

Pani Hanny Milcarz,
wieloletniego pracownika resortu obrony narodowej

Rodzinie i Najbliższym
wyrazy szczerego współczucia

składa dowódca, kadra i pracownicy COM-DKM

Z ogromnym smutkiem i bólem przyjęliśmy
wiadomość o śmierci

Pani Grażyny Kostrzewskiej,
kartografa i zasłużonego pracownika BHMW

Rodzinie i Najbliższym
wyrazy współczucia i żalu

składa szef, kadra i pracownicy BHMW

Pani Joannie Nabożny 
oraz Jej Najbliższym 

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci 

MATKI
 

składa inspektor, kadra i pracownicy 
Inspektoratu Marynarki Wojennej

Pani Ewie Treder
oraz Jej Rodzinie

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

MATKI

składa dowódca, kadra i pracownicy
Centrum Operacji Morskich-Dowództwa Komponentu Morskiego

morskie systemy teleinformatyczne – 11 osób) 
oraz – po raz pierwszy – systemy informacyjne 
w bezpieczeństwie (specjalność: cyberbez-
pieczeństwo – 11 osób) i mechatronika (specjal-
ność: prace podwodne – 5 osób). Absolwentom 
tego ostatniego kierunku wręczono świadectwo 
uzyskania kwalifikacji wojskowych młodszego 
nurka oraz operatora zdalnie sterowanego 
pojazdu podwodnego typu ROV (ang. Remotely 
Operated Vehicle). Podchorążowie wydziału 
nawigacji i uzbrojenia okrętowego oraz wydziału 
mechaniczno-elektrycznego otrzymali dyplomy 
potwierdzające uzyskanie tytułu zawodowego 
„inżynier”, natomiast wydziału dowodzenia 
i operacji morskich – tytułu „licencjat”. 

Rektor-komendant AMW kadm. prof. dr 
hab. Tomasz Szubrycht zwrócił szczególną 
uwagę na to, że przyszły oficer MW musi 
mieć dużą wiedzę, ale także umieć łączyć 
obowiązki służbowe np. z aktywnością sportową 
oraz działalnością na rzecz społeczeństwa. 

Za osiągnięcie najlepszych wyników w nauce 
oraz wzorową postawę uhonorowano: bsmt. 
pchor. Dawida Jutrzenkę-Trzebiatowskiego – 
WDiOM – ocena końcowa 4,69; bsmt. pchor. 
Marcina Kaźmierczaka – WDiOM – ocena 
końcowa 4,68; bsmt. pchor. Szymona 
Żuchowskiego – WNiUO – ocena końcowa 4,68; 
bsmt. pchor. Macieja Szymkowiaka – WM-E – 
ocena końcowa 4,66.

Absolwenci podejmą studia II stopnia, po 
których otrzymają tytuł zawodowy „magister” 
oraz uzyskają promocję na pierwszy stopień 
oficerski – podporucznika marynarki wojennej.

*    *    *
Dwa tygodnie wcześniej, dyplomy ukoń-

czenia studiów odebrali podchorążowie z Arabii 
Saudyjskiej. Wręczono im także kordziki hono-
rowe MW. Grupa 15 arabskich absolwentów 
kształciła się na WNiUO AMW. 

Był to pierwszy od wielu lat tak liczny 
rocznik. Zakończył on naukę na pięciu 
kierunkach, w sześciu specjalnościach: 

nawigacja (specjalność: eksploatacja okrętowych 
systemów pokładowych – 26 osób), mechanika 
i budowa maszyn (specjalność: eksploatacja 
siłowni okrętowych – 15 osób), mechatronika 
(specjalność: eksploatacja systemów uzbrojenia 
morskiego – 7 osób) i informatyka (specjalność: 

Zakończenie studiów w AMW
W audytorium Biblioteki Głównej Akademii Marynarki Wojennej 
w Gdyni 75 podchorążych odebrało – 19 lutego – dyplomy ukończenia 
studiów wyższych pierwszego stopnia. Za najlepsze wyniki w nauce 
oraz wzorową postawę żołnierską przyznano specjalne wyróżnienia.

rowe MW. Grupa 15 arabskich absolwentów 

Edyta Górska
zrwmw.bandera@ron.mil.pl
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Za priorytetową uznano cyberobronę, która 
jest częścią podstawowych zadań w zakresie 
obrony zbiorowej. Rozwijano doktryny, organi-
zowano szkolenia i ćwiczenia, aby zapewnić 

skuteczność w cyberprzestrzeni 
(podobnie jak na lądzie, morzu 
i w powietrzu). W 2020 roku 
NATO opublikowało pierwszą 
doktrynę cybernetyczną, która 
jest ważnym krokiem w zakresie 
dostarczania wskazówek dla 
operacji prowadzonych w cyber-
przestrzeni, w tym: eliminacji 
prób włamania do sieci tajnych, 
zakłócania systemów łączności 
w infrastrukturze krytycznej 
oraz szpiegostwa za pośred-
nictwem aplikacji na smartfony. 
W celu zwiększenia bez- 
pieczeństwa obywateli krajów 
członkowskich NATO, udosko-
nalono sojusznicze narzędzia 

reagowania na wrogie ataki cybernetyczne  
i hybrydowe. 

Dużo uwagi poświęcono tym odpornościom 
sojuszników, które mają zasadnicze znaczenie 
dla kolektywnego bezpieczeństwa. Odpor-
ność narodowa pozostaje pierwszą linią obrony 
aliantów (zgodnie z artykułem 3. Traktatu Pół-
nocnoatlantyckiego), gdyż kryzys może wystą-
pić w dowolnym momencie, przy niewielkim 
lub zerowym poziomie ostrzeżenia. Sojusznicy 
muszą być przygotowani na takie zagrożenia 

P a k t  P Ó Ł N O C N O a t L a N t Y C k I  O D  k U L I S

Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg opublikował – 16 marca – raport roczny za 2020 rok  
(The Secretary General’s Annual Report 2020). Przedstawił w nim: osiągnięcia i działania sojuszu (w tym 

wysiłki mające na celu zapewnienie, aby światowy kryzys zdrowotny nie stał się kryzysem bezpieczeństwa), 
przygotowania do realizacji raportu „NATO 2030. Zjednoczeni dla nowej ery” (NATO 2030. United for the 

New Era) – dotyczącego przyszłości sojuszu, wzmocnienia jego politycznego wymiaru i mechanizmów 
konsultacji. Raport zawiera również wyniki nowych badań opinii publicznej dotyczących NATO.
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ność sił oraz zwiększono tzw. świadomość 
sytuacyjną na morzu. Utrzymano morską 
obecność NATO w newralgicznych obszarach, 
dzięki stałym zespołom sił morskich. 

Położono nacisk na zintegrowaną obronę 
powietrzną i przeciwrakietową NATO, która 
jest niezbędna do ochrony i obrony obszaru 
traktatowego (ludności i sił zbrojnych). Pod-
kreślono, że coraz więcej państw posiada:  
pociski balistyczne, pociski manewrujące,  
zaawansowane naddźwiękowe systemy rakie-
towe oraz bezzałogowe systemy powietrzne, 
które mogą razić cele na terytorium państw 
członkowskich sojuszu spoza obszaru euro-
atlantyckiego.

Raport roczny sekretarza 
generalnego NATO za 2020 rok

grupy bojowe w gotowości do działań  
(w Estonii, na Łotwie i Litwie oraz w Polsce). 
W regionie Morza Czarnego sojusz zwiększył 
swoje zdolności do wsparcia tzw. wysuniętej 
obecności na lądzie, morzu i w powietrzu. Przy-
pomniano o zadaniach w ramach „Inicjatywy 
gotowości NATO”, w tym pozytywnie oceniono 
zwiększanie gotowości sił narodowych, które 
wspierają kolektywną obronę i zwiększają zdol-
ność do reagowanie na wydarzenia kryzysowe.

Podkreślono, że obecność oraz działalność 
morska jest fundamentem dla zdolności sojuszu 
w zakresie prowadzonej polityki odstraszania. 
Wzmocniono działania w ramach zespołów 
międzynarodowych, poprawiono interoperacyj-

W raporcie przypomniano o działaniach 
prowadzonych w zakresie polityki dotyczącej 
przestrzeni kosmicznej, która (w listopadzie 
2019 roku) została uznana za piątą dziedzinę 
operacyjną. W ubiegłym roku kontynuowano 
wysiłki w dziedzinie kosmosu, koncentrując się 
na: budowie lepszej świadomości sytuacyjnej, 
szkoleniu i ćwiczeniach, a także rozwijaniu zdol-
ności w zakresie technologii kosmicznych. Mini-
strowie obrony państw członkowskich zgodzili 
się (w październiku) na ustanowienie Centrum 
Kosmicznego NATO w Dowództwie Sił Powietrz-
nych NATO w Ramstein (RFN), które ma służyć 
jako centralny punkt wsparcia misji NATO i ko-
ordynować wysiłki sojuszników w tym obszarze.

W raporcie zawarto, przede 
wszystkim, takie kwestie jak: 
„NATO 2030” – odstraszanie, 
obrona i dialog; walka z pan-

demią COVID-19; współpraca z obywatelami 
państw sojuszu; inwestowanie w bezpieczeń-
stwo i modernizacja sojuszu; projekcja stabil-
ności; promowanie równości oraz organizacja 
struktur dowodzenia NATO. 

Grupa ekspertów – po przeprowadzeniu 
szerokich konsultacji z członkami NATO, 
państwami kooperującymi i organizacjami – 
zarekomendowała uwzględnienie ich uwag  
w raporcie „NATO 2030. Zjednoczeni dla 
nowej ery”. Zdaniem ekspertów, sojusz musi 

dostosować się do nowej sytuacji strategicz-
nej, w której jego bezpieczeństwo zdominuje 
rywalizacja z Chinami i Rosją – która będzie 
głównym zagrożeniem militarnym dla NATO 
na obszarze traktatowym. 
Chiny, które nie stanowią dla 
sojuszu zagrożenia militarnego, 
mogą jednak oddziaływać  
negatywnie na bezpieczeństwo 
sojuszników NATO oraz wywo-
ływać wśród nich podziały. 
Wymieniono zagrożenia, na 
które sojusz powinien być 
przygotowany: terrorystyczne, 
hybrydowe, zmiany klimatu 
oraz wyzwania związane z roz-
wojem nowych technologii. Po-
twierdzono, że NATO powinno 
dalej realizować trzy zadania: 
kolektywną obronę, reagowa-
nie kryzysowe i kooperatywne 
bezpieczeństwo.

W 2020 roku sojusz jeszcze bardziej 
wzmacniał obronę kolektywną, odstraszanie  
i obronę: na lądzie i morzu oraz w powietrzu, 
przestrzeni kosmicznej i cyberprzestrzeni. 
Zwiększono szybkość reakcji i gotowość sił 
oraz wzmocniono zdolność NATO do szybkiego 
wsparcia dowolnego sojusznika  w wypadku 
zagrożenia. Wzmocniono odporność na dzia-
łania hybrydowe oraz kontynuowano wsparcie 
wysuniętej obecności sił NATO we wschod-
niej części sojuszu, utrzymując 4 batalionowe 
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zarówno w sektorze wojskowym jak i cywil-
nym, które są coraz bardziej współzależne. 
Do podstawowych wymagań, dotyczących 
odporności narodowej, zaliczono: zapewnienie 
ciągłości działania rządu i kluczowych usług 
rządowych, odporność źródeł energii, odpor-
ność zasobów żywności i wody, odporność 
cywilnych systemów łączności i systemów 
transportowych, umiejętność skutecznego radze-
nia sobie z niekontrolowanym przemieszczaniem 
się ludzi oraz umiejętność radzenia sobie z maso-
wymi ofiarami. Pandemia COVID-19 pokazała, 
że odporność wymaga: planowania, przygoto-
wania, regularności, oceny i ewaluacji. 

Ważnym obszarem (wspomnianym w rapor-
cie) są kwestie rozbrojenia konwencjonalnego 
w Europie oraz naruszenia przez Rosję traktatów 
rozbrojeniowych. W 2020 roku sojusznicy nadal 
wskazywali na potrzebę przestrzegania przez 
Rosję kluczowych umów, dotyczących kontroli 
zbrojeń konwencjonalnych, takich jak: „Traktat 
o otwartych przestworzach” i „Dokument 
Wiedeński”. Istotne jest także ponowne wdro-
żenie „Traktatu o konwencjonalnych siłach 
zbrojnych w Europie”. Dokumenty te stanowią 
standardy: weryfikacji, przejrzystości i ryzyka 
(zwiększając przewidywalność i bezpieczeń-
stwo międzynarodowe). NATO kontynuowało 
także współpracę z partnerami i organizacjami 
międzynarodowymi w zakresie zwalczania 
rozprzestrzeniania się broni masowego raże-
nia (BMR) – w celu obrony przed substancjami 
chemicznymi, biologicznymi, radiologicznymi 
i jądrowymi (CBRN). Za najbardziej śmiertelne 
zagrożenie dla sojuszników i ich partnerów 
(podczas operacji wojskowych) zaliczono: 
nielegalną broń strzelecką, amunicję do niej, 
miny oraz improwizowane ładunki wybuchowe. 
Mają one duży wpływ na bezpieczeństwo 
oraz pomoc humanitarną. W 2020 roku NATO 
kontynuowało kompleksową integrację zarzą-
dzania bronią i amunicją oraz wspierało kra-
jowe i regionalne inicjatywy niszczenia nad-
wyżek: amunicji konwencjonalnej, broni 
strzeleckiej oraz broni lekkiej.

W raporcie nie zapomniano o walce z pan-
demią COVID-19. Podkreślono, że człon-
kowie sojuszu północnoatlantyckiego i ich 
siły zbrojne: wspierają się nawzajem; trans-
portują krytyczne środki medyczne, pacjen-
tów i ekspertów; zakładają wojskowe szpitale 
polowe; prowadzą zabezpieczanie granic; 
wspierają wysiłki cywilne i pomoc w ratowa-
niu życia. W pierwszej fazie kryzysu ponad 
pół miliona wojskowego personelu wspierało 
władze cywilne. Od początku pandemii, także 
Euroatlantyckie Centrum Koordynacji Reago-
wania na Katastrofy (EADRCC) koordynowało 
wnioski o pomoc ze strony NATO i krajów 
partnerskich. W czerwcu 2020 roku podjęto 
również decyzję o przygotowaniu się do drugiej 
fali pandemii. Zdecydowano (m.in.) o wspar-
ciu sojuszników i partnerów, zgodzono się 

tyckiej przez 79% obywateli pokazało, że 
współpraca w kwestiach bezpieczeństwa 
i obrony jest bardzo ważna. 

W raporcie przypomniano członkom sojuszu 
o przyjętych zobowiązaniach (dotyczących 
inwestycji w obronność) oraz sprawiedliwym 
podziale obciążeń. Wezwano wszystkich 
sojuszników do przeznaczania 2% produktu 
krajowego brutto na obronność (do 2024 roku) 
oraz co najmniej 20% rocznych wydatków – na 
nowy sprzęt (w tym na powiązane z nim badania 
i rozwój). Zobowiązania dotyczą również roz-
mieszczenia sił lądowych, powietrznych i mor-
skich (zgodnie z wytycznymi sojuszu) oraz 
współdziałania – zgodnie ze standardami NATO. 
Zaakcentowano, że obecnie 11 krajów spełniło 
zobowiązanie o przeznaczaniu 2% produktu 
krajowego brutto na obronność (w porównaniu 
z trzema w 2014 roku), a 18 członków sojuszu 
spełniło wytyczne (uzgodnione przez NATO) 
dotyczące przeznaczania 20% rocznych wydat-
ków na nowy sprzęt (w porównaniu do siedmiu 
w 2014 roku). Sojusznicy nadal inwestowali 
w utrzymanie zdolności, których NATO potrze-
buje do obrony obywateli krajów członkowskich.

Aby wykonać wszystkie misje i zadania, 
sojusz potrzebuje interoperacyjnych, nowator-
skich i efektywnych możliwości. Rolą NATO 
(w tym obszarze) jest wspieranie sojuszników 
w zakresie ich rozwijania i w nie inwestowania. 
W celu sprostania nowym wyzwaniom, NATO 
inwestuje w wiele międzynarodowych projektów, 
które są priorytetami w planowaniu obronnym. 
Międzynarodowa współpraca umożliwia 
sojusznikom łączenie zasobów i dzielenie się 
wiedzą, w celu wypełnienia kluczowych luk 
w zakresie tzw. zdolności.

W ubiegłym roku, 20 krajów NATO wirtual-
nie uruchomiło cztery nowe projekty, obejmujące 
szeroki zakres możliwości. Pierwszy projekt 
(NATO Flight Training Europe) ma na celu 
utworzenie sieci kampusów szkoleniowych 
dla pilotów w całej Europie; drugi projekt 
(The Modular Ground Based Air Defence) 
ma na celu opracowanie bardziej wszechstron-
nego i elastycznego rozwiązania dla pełnego 
zakresu zagrożeń powietrznych i rakietowych, 
przez budowanie zintegrowanego systemu 
tzw. możliwości modułowych; trzeci projekt 
(The Rapidly Deployable Mobile Counter 
Rockets) koncentruje się na opracowywaniu 
i zakupie innowacyjnych rozwiązań, zgodnie 
z ukierunkowanym wzrostem zdolności, w celu 
zwiększenia odporności sił sojuszniczych; 
czwarty projekt  (The Next Generation Rotor-
craft Capability) ma na celu zaprojektowanie 
i (potencjalnie) opracowanie zupełnie nowej, 
wielozadaniowej platformy pionowego startu – 
wykorzystując postęp w dziedzinie technologii 
i metod produkcji, a także rozwój koncepcji 
operacyjnych.

utworzyć zapasy sprzętu medycznego oraz 
specjalny fundusz – umożliwiający sojusz-
nikom szybkie zdobycie środków medycznych, 
dostaw i usług. Na podkreślenie zasługuje 
także wspieranie lokalnych władz w walce 
z COVID-19, w rejonach rozmieszczenia sił 
NATO. Na przykład, w Afganistanie misja 
NATO przyczyniła się do walki z pandemią 
zapewniając dostawy niezbędnego sprzętu do 
14 prowincji. Jednocześnie, siły zbrojne NATO 
zachowują odpowiednią gotowość i czujność 
w celu zapewnienia, aby kryzys zdrowotny 
nie przerodził się w kryzys bezpieczeństwa.

Ważnym aspektem pracy sojuszu jest 
współpraca ze społeczeństwem oraz zapew-
nienie zrozumienia i wsparcia działalności 
NATO przez obywateli krajów członkowskich. 
Podkreślono rolę dyplomacji i komunikacji 
publicznej, które pomagają zrozumieć i zwięk-
szyć wsparcie dla misji i działań sojuszu. 
W 2020 roku NATO pomogło zapobiec prze-
rodzeniu się światowego kryzysu zdrowotnego 
w kryzys bezpieczeństwa. Masowe wykorzy-
stanie tzw. narzędzi online (w tym cyfrowych 
kanałów komunikacji) umożliwiło sojuszowi 
reagowanie na wszystkie zagrożenia. W komu-
nikacji strategicznej skoncentrowano się na 
działaniach NATO w zakresie komunikacji 
publicznej dla nowych i zróżnicowanych od-
biorców (ze szczególnym uwzględnieniem 
młodszych obywateli i kobiet), kierując ich 
uwagę na różne tematy – od przeciwdziałania 
zagrożeniom hybrydowym, po wzmacnianie 
bezpieczeństwa cybernetycznego i walkę ze 
zmianami klimatycznymi. Sojusz północno-
atlantycki aktywnie angażuje się w działal-
ność na całym świecie, wyjaśnia i promuje 
swoje wysiłki i działania. Jednocześnie, przeciw-
działa dezinformacji. Na podstawie badań wy-
kazano, że w ciągu ostatniego roku znacząco 
wzrosło poparcie dla członkostwa w NATO. 
Prawie 62% obywateli państw sojuszu północno-
atlantyckiego głosowało za pozostaniem ich 
kraju w strukturach NATO, a tylko 11% 
stwierdziło, że zagłosowałoby za opuszcze-
niem sojuszu. Wsparcie dla więzi transatlan- wiceadm. rez. dr hab. Stanisław Zarychta

zrwmw.bandera@ron.mil.pl
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W sojuszniczych ćwiczeniach tego 
typu uczestniczą regularnie siły 
okrętowe polskiej Marynarki 
Wojennej. Składają się one 

zwykle z krótkich epizodów, realizowanych 
w ramach współpracy stałych zespołów okrę-
tów NATO z siłami zbrojnymi państw człon-
kowskich, w czasie działalności operacyjnej 
w ich rejonie. Przebieg takich manewrów jest 
ustalany z wyprzedzeniem, między sztabem 
zespołu i państwem-gospodarzem, na którego 
wodach terytorialnych operują okręty sojuszu.

Okazją do przeprowadzenia „Passexu” była 
obecność SNMG-1 na polskich obszarach 
morskich oraz planowane zawinięcie do portu 
w Gdyni. Zostało to wykorzystane w celu zreali-
zowania wspólnego szkolenia na morzu. Prze-
ćwiczono (m.in.) zunifikowaną obronę zespołu 
okrętów przed potencjalnymi zagrożeniami 
w każdym z trzech środowisk – czyli: obronę 
przed okrętami podwodnymi (ang. Anti-Sub-
marine Warfare – ASW), obronę przeciwlot-
niczą (ang. Anti-Air Warfare – AAW) oraz 
obronę przeciwokrętową (ang. Anti-Surface 
Warfare – ASuW).

Podczas ćwiczenia, polska fregata rakietowa 
ORP „Gen. K. Pułaski” wykonywała zadania 
współdziałając z zespołem SNMG-1. Okrętem 

flagowym zespołu była kanadyjska fregata 
rakietowa HMCS „Halifax”, której towarzyszył 
niemiecki okręt zaopatrzenia FGS „Spessart”.

Przeprowadzono szereg epizodów taktycz-
nych, w tym z zakresu działań asymetrycz-
nych. Dużą uwagę poświęcono doskonaleniu 
umiejętności poszukiwania i zwalczania okrę-
tów podwodnych. Warto podkreślić, że załoga 
fregaty rakietowej ORP „Gen. K. Pułaski” 
przejęła dowodzenie obroną zespołu podczas 
wykonywania tego epizodu ćwiczenia. Z kolei, 
w treningu obrony przeciwlotniczej wzięły 
udział wydzielone samoloty Sił Powietrznych 
(typu F-16, MiG-29 i Su-22), które wykonały 

Fregata rakietowa ORP „Gen. K. Pułaski” z Dywizjonu Okrętów Bojowych 3. Flotylli Okrętów 
w Gdyni ćwiczyła na poligonach morskich na Bałtyku – od 16 do 19 marca – ze Stałym Zespołem 
Okrętów NATO Grupa 1 (ang. Standing NATO Maritime Group One – SNMG-1). W trakcie manewrów – 
z cyklu „Passex” – wykonano, między innymi, prowadzenie operacji osłony strategicznego 
transportu morskiego oraz utrzymania panowania na morzu w sytuacjach kryzysowych.

symulowane ataki na sojuszniczy zespół 
okrętów. Przeprowadzono także ćwiczenia 
z manewrowania w szykach, jak również złożone 
i o dużym stopniu trudności treningi operacji 
uzupełniania zapasów na morzu metodą RAS 
(ang. Replenishment at Sea).

Ćwiczenia „Passex” mają wymagający 
charakter, jednak załogi polskich fregat rakieto-
wych typu Oliver Hazard Perry (ORP „Gen. K. 
Pułaski” i ORP „Gen. T. Kościuszko”) wielo-
krotnie brały udział w manewrach i operacjach 
międzynarodowych pod egidą NATO. Warto 
zaznaczyć, że ORP „Gen. K. Pułaski” pełnił 
(w 2019 roku) przez sześć miesięcy służbę 

Osłonić konwój morski
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PASSEX na Bałtyku

NR 1/3 | STYCZEŃ/MARZEC 2021 21     

B A N D E R A

21     21     

B A N D E R A

w ramach SNMG-1. Podczas operowania 
w zespołach sojuszniczych procentuje dobre 
wyszkolenie specjalistyczne oraz zdobyte 
doświadczenie. Współcześnie, fregaty rakie-
towe są trzonem stałych zespołów okrętów 
sojuszu północnoatlantyckiego. Wpływ na to 
ma, przede wszystkim, ich siła rażenia oraz 
szerokie spectrum zastosowania – od zwal-
czania okrętów nawodnych i podwodnych 
oraz środków napadu powietrznego, po moż-
liwość rażenia celów lądowych. Dodatkowo, 
ich atutem jest duża autonomiczność (zdol-
ność do operowania na morzu bez zawijania 
do portu) sięgająca 30 dni, a także mobilność 
i dzielność morska (możliwość wykonywania 
zadań w prawie każdych warunkach hydro-
meteorologicznych). Wymienione cechy deter-
minują wybór jednostek tej klasy do prowa-
dzenia najtrudniejszych misji, zapewniając 
ich wysoką skuteczność, a tym samym dobrze 
służąc realizacji ważnych interesów państwa. 

zabezpieczające interesy państwa na morzu, 
a przede wszystkim umożliwiają rozwijanie 
dobrych relacji z sojusznikami. Ich istotą jest 
zwłaszcza trening operacji osłony strategicz-
nego transportu morskiego oraz utrzymania 
panowania na morzu w sytuacji kryzysowej, 
aby nie dopuścić do ewentualnej blokady 
morskiej państwa.

Stały Zespół Okrętów NATO Grupa 1 jest 
jednym z dwóch zgrupowań tego typu, two-
rzonych przez siły okrętowe (głównie fregaty 
rakietowe) państw sojuszu – służba w zespo-
łach jest pełniona w tzw. formie rotacyjnej. 
Wielonarodowy oraz elitarny charakter zespo-
łów (utrzymywanych w najwyższej gotowości 
bojowej) wymaga od załóg szczególnego 
przygotowania do wykonywania zadań, w tym 
natychmiastowego reagowania w sytuacjach 
kryzysowych i w wypadku rzeczywistego kon-
fliktu zbrojnego. Okręty SNMG-1 operują na 
Atlantyku oraz na akwenach europejskich, 
natomiast SNMG-2 koncentruje się na Morzu 
Śródziemnym i Morzu Czarnym. Zespoły te 
są przygotowane także do: monitorowania 
żeglugi, kontrolowania statków, prowadzenia 
akcji blokadowych oraz ewakuacji zagrożonej 
ludności. Mogą również stanowić bazę dla 
piechoty morskiej i jednostek specjalnych, 
wykonujących zadania w głębi lądu.

Obecnie, to od bezpieczeństwa morskich 
szlaków komunikacyjnych zależy stabilny  
rozwój gospodarki, a także niezagrożona 
współpraca międzynarodowa.

Wspólne ćwiczenia z okrętami państw 
członkowskich Organizacji Traktatu Północno-
atlantyckiego (ang. North Atlantic Treaty 
Organization), zwłaszcza tymi służącymi 
w stałych zespołach okrętów NATO, pełnią 
nie tylko istotną rolę szkoleniową, ale są także 
swoistą demonstracją jedności i siły sojuszu 
na arenie międzynarodowej. Wpływają również 
na unifikację stosowanej taktyki sojuszu, są 
okazją do prezentacji możliwości sił morskich 
państw członkowskich oraz ukazują znaczenie 
partnerstwa w ramach NATO. Udział w ćwi-
czeniach morskich typu „Passex”, organizo-
wanych z reguły ad hoc, podkreśla znaczenie 
posiadania własnej floty wojennej, która może 
służyć skutecznemu zabezpieczeniu zarówno 
własnych interesów na morzu, jak i wzajemnemu 
wsparciu podczas wypełniania zobowiązań 
narodowych w ramach NATO. Ćwiczenia te 
służą doskonaleniu wyszkolenia sił polskiej 
Marynarki Wojennej, wzmacniając działania 

Rafał Kamiński
zrwmw.bandera@ron.mil.pl
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Pewnym utrudnieniem była pandemia, która 
wykluczyła bezpośredni kontakt z Instytutem 
Polskim i Muzeum im. gen. Władysława 
Sikorskiego w Londynie, gdzie znajdują się 
oryginały map „Orła”, które miały być głównym 
źródłem informacji. Zmusiło to autora pracy 
do analitycznego, samodzielnego obliczenia 
niektórych parametrów jedynie ze skanu mapy. 

Założyłem, że moja mapa będzie wykonana 
przy użyciu tych samych materiałów – podobnej 
wielkości arkusza, najprostszych przyrządów 
nawigacyjnych oraz publikacji nautycznych. 
Udało mi się tego dokonać, jednakże posługi-
wałem się także dodatkowo kalkulatorem –
wyjaśnił bsmt pchor. Janusz Adrianek. Oczy-
wiście, ostatecznie mapy różnią się znacznie. 
Naniosłem więcej świateł, przyjąłem inne odleg-
łości między południkami. Naniesiona trasa, 
dzięki współczesnej technologii, uwzględnia brak 
konieczności tak częstego określania pozycji 
obserwowanej czy wynurzeń. Zupełnie inne 
są kursy czy punkty zwrotu – nie licząc ostat-
niego, symbolicznego wyłożenia się okrętu na 
kurs 253° w kierunku Wielkiej Brytanii, po 
przejściu Cieśnin Bałtyckich. Nie zaznaczyłem 
sektorów świecenia świateł, lecz sporządziłem je 
w osobnej tabeli – w historycznej mapie znacznie 
zmniejszały one czytelność. Jeden z rozdziałów 
jest poświęcony analizie czynności koniecznych 
podczas planowania rejsu, ze szczególnym 
uwzględnieniem specyfiki okrętów podwodnych.  

Praca powstała dzięki pomocy merytorycznej 
promotora oraz informacjom uzyskanym od 
akademickiego wykładowcy kpt. mar. Leszka 

O D T W O R Z E N I E  H I S T O R Y C Z N Y C H  M A P  „ O R Ł A ”  W  A M W

Do podjęcia tego tematu zainspirowały go 
zajęcia z wykładowcą meteorologii kadm. 
w st. spocz. dr. inż. Czesławem Dyrczem, na 
których były prezentowane (m.in.) sposoby 
unikania cyklonów tropikalnych. Elementem 
ćwiczenia było samodzielne skonstruowanie 
siatki kartograficznej na potrzeby określonego 
obszaru. Nasz wykładowca nawiązał do ręcznego 
wykonania mapy przez nawigatora „Orła”– 
metodą zbliżoną do zaprezentowanej nam. Po 
jakimś czasie zgłosiłem się do pana admirała 
z propozycją i zarazem pytaniem, czy także 
dziś byłoby możliwe wykonanie podobnego 
nakresu. Chciałem, aby moja praca inżynier-
ska była inna niż wszystkie, niestandardowa, 
a równocześnie mocno osadzona na swego 
rodzaju historycznej podstawie – dodał.
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Celem jego pracy inżynierskiej pod 
tytułem „Projekt mapy nawigacyj-
nej przejścia okrętu podwodnego 
z Estonii do Wielkiej Brytanii” było 

odtworzenie map wojennego rejsu ORP „Orzeł”. 
Praca zawiera ręcznie wykonane dwie mapy: 
na obszar Morza Bałtyckiego i cieśniny Sund. 
Została obroniona 4 lutego 2021 roku, promując 
współczesną wiedzę nawigacyjną oraz duże 
kompetencje podchorążych AMW, którzy nie 
ustępują wiedzą i doświadczeniem nautycznym 
nawigatorowi historycznego „Orła”. 

W trakcie pisania pracy okazało się, że będzie 
ona doskonałym przypomnieniem bohaterskiej 
postawy załogi ORP „Orzeł” oraz uhonorowa-
niem nieprawdopodobnego wyczynu por. mar. 
Mariana Mokrskiego, który wykreślił od zera 
niezbędne mapy nawigacyjne – podkreślił 
bsmt pchor. Janusz Adrianek. To także swoisty 
hołd złożony wspaniałemu dziedzictwu oraz 
znaczeniu polskich sił podwodnych.

Brawurowa ucieczka legendarnego polskiego okrętu podwodnego 
z estońskiego Tallina (w nocy z 17 na 18 września 1939 r.) i przedarcie 
się do Rosyth w Wielkiej Brytanii, to jedna z najpiękniejszych kart 
historii polskiego oręża morskiego. Częściowo rozbrojony oraz 
pozbawiony map morskich i większości pomocy nawigacyjnych 
okręt wyszedł skrycie z portu, nawigując na Bałtyku za pomocą map 
wykonanych odręcznie przez oficera nawigacyjnego por. mar. Mariana 
Mokrskiego. Próby odtworzenia historycznych map, które przyczyniły 
się do sukcesu „Orła”, podjął się student IV roku studiów Akademii 
Marynarki Wojennej w Gdyni bsmt pchor. Janusz Adrianek.

Śladami ORP „Orzeł”

1. Okręt podwodny ORP „Orzeł” 
podczas pierwszego wejścia 

do portu w Gdyni (7 luty 1939 r.).
2. Dowódca ORP „Orzeł” kpt. mar. Jan 
Grudziński (Rosyth, grudzień 1939 r.).

3. Twórca repliki legendarnej mapy 
„Orła” – bsmt pchor. Janusz Adrianek
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Pod pojęciem historycznej mapy por. mar. 
Mariana Mokrskiego kryją się – w rzeczy-

wistości – trzy nakresy. 
Oprócz powszechnie znanej 
Mapy Nr 1 Bałtyk i Cieśniny 
Duńskie – wykonanej 
(według godła) w skali 
1:500000, opracował on 
także mapę Sundu i szkic 
przejścia Cieśnin Bałtyckich. 
Druga mapa została wyko-
nana w większej podziałce, 
natomiast plan (szkic) nie 
został naniesiony na siatkę 
kartograficzną. 

Nawigator  „Orła” wyko-
rzystał współrzędne geo-
graficzne z niemieckiego 
spisu latarń (Verzeichniss 
der Leuchtfeuer und Signalnstellen) i tablic 
nawigacyjnych (Nautische Tafeln), a także 

oparł się na własnej znajomości Morza 
Bałtyckiego oraz jego cieśnin. Wykonał 

rzecz prawie niewykonalną, 
a miał wówczas 24 lata 
i ledwie kilkumiesięczny 
staż na okręcie podwod-
nym. Po szczęśliwym dotar-
ciu do Wielkiej Brytanii, 
dowódca „Orła” kpt. mar. 
Jan Grudziński wyróżnił go 
dwiema ostatnimi puszkami 
ananasa oraz pochwałą.

We wprowadzeniu do 
pracy dyplomowej, bsmt 
pchor. Janusz Adrianek 
podkreślił, że historia 
ucieczki „Orła” nie została 
dotąd formalnie przeanali-
zowana pod względem spe-

cjalistycznej wiedzy z zakresu nawigacji 
i kartografii oraz planowania podróży.

ORYGINALNA MAPA NAWIGATORA „ORŁA”

B A N D E R A

Pietrukańca (byłego nawigatora okrętów pod-
wodnych), a także doświadczeniu zdobytemu 
przez bsmt. pchor. Janusza Adrianka w czasie 
letniej praktyki w Dywizjonie Okrętów Podwod-
nych 3. Flotylli Okrętów w Gdyni (odbytej 
pod nadzorem zastępcy dowódcy ORP „Orzeł” 
kpt. mar. Adama Wrzoska). Wykorzystana 
przez autora pracy bogata bibliografia liczy 
niemal 50 pozycji. Szczególnie istotny był 
dostęp do skanu oryginalnej mapy z 1939 roku.  

Przede wszystkim, ta praca ukazuje współ-
czesny, wysoki poziom wiedzy nawigacyjnej 
podchorążych Akademii Marynarki Wojennej 
w Gdyni, który umożliwia wykonanie zadania 
kartograficznego z ograniczonym dostępem 
do danych nautycznych, porównywalnym do 

wojennej sytuacji ORP „Orzeł” – podkreślił 
promotor pracy kadm. w st. spocz. dr inż. 
Czesław Dyrcz. Z mojej perspektywy, jako 

kierownika pracy inżynierskiej, najtrudniej-
szym etapem było zaprojektowanie siatki karto-
graficznej, osadzonej w realiach historycznego 
przejścia okrętu z Tallina do Rosyth. Dyplo-

mant wykorzystał tylko te dostępne materiały 
informacyjne, które były zbliżone do posiada-
nych przez por. mar. Mariana Mokrskiego 
w czasie wojny oraz ręcznie wykonał siatkę 

mapy – bez stosowania współczesnych metod 
kartograficznych – i naniósł dostępne dane. 
Obecnie mógł on wykonać to dokładniej – 
z większą liczbą znaków nawigacyjnych, 
znajdujących się we współczesnych pomocach 
nawigacyjnych. 

Recenzentem pracy inżynierskiej bsmt. 
pchor. Janusza Adrianka był prof. dr hab. inż. 
Andrzej Felski. Komisja egzaminacyjna, kiero-
wana przez prodziekana Wydziału Nawigacji 
i Uzbrojenia Okrętowego AMW kmdr. por. 
dr. inż. Piotra Bekiera, zakwalifikowała pracę 
do konkursu o najlepszą pracę inżynierską, 
obronioną na WNiUO w roku akademickim 
2020/2021. Ponadto, praca inżynierska bsmt. 
pchor. Janusza Adrianka została zgłoszona do 
nagrody im. Stanisława Alexandrowicza 
Zespołu Historii Kartografii Instytutu Historii 
Nauki Polskiej Akademii Nauk. Podążając 
śladami okrętu podwodnego ORP „Orzeł”, 
dopisał on nową kartę jego bogatej historii.

Mapa Bałtyku wykonana przez bsmt. pchor. Janusza Adrianka

Edyta Górska
zrwmw.bandera@ron.mil.pl
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Krwawe walki trwały kilka godzin, 
a w decydującym momencie nad 
polem bitwy pojawiło się kilka 
niemieckich wodnosamolotów, 

które z niskiego pułapu raziły bombami oraz 
ogniem km-ów marynarzy 1. Kompani MDLot. 
Zestrzelono płatowiec Heinkel He-60, który 
spadł do morza i zatonął na północny wschód 
od portu Hallerowo. Wobec zagrożenia odcię-
ciem 1. Kompanii MDLot w rejonie plaży, 
por. Jan Wojciechowski zdecydował się opuścić 
Wielką Wieś. Do kontrataku rzucił pluton 
Korpusu Ochrony Pogranicza (KOP) wsparty 
5 ckm-ami, aby odciążyć cofających się mary-
narzy. Na południowym skraju Wielkiej Wsi 
doszło do starcia na bagnety, lecz akcja niemiec-
kich wodnosamolotów utrudniła odwrót na linię 
lasu, leżącego poza pozycjami obronnymi. 

ich oddziały nie próbowały nacierać, a bitwę 
nazwano w komunikatach „Wielką bitwą 
o Wielką Wieś”. Posuwanie się Niemców 
w kierunku Helu zostało zatrzymane, ale – po 
zajęciu Wielkiej Wsi – Półwysep Helski został 
odcięty od reszty Wybrzeża i skazany na walkę 
w odosobnieniu. 

Podczas boju w rejonie Wielkiej Wsi, 
1. Kompania MDLot wykazała maksimum 
ducha i zaciętości bojowej. Zajmując wysunięty 
odcinek obrony utrzymała swe pozycje przez 
kilka drogocennych godzin, potrzebnych do 
zbudowania zapory minowej pod Chałupami. 
Męstwo i stanowczość marynarzy oraz „spieszo-

Na pozycje 1. Kompanii MDLot wyszło od strony Swarzewa – około godz. 11.00 – niemieckie 
natarcie w sile kompanii piechoty, wspartej ogniem moździerzy i artylerii (wzmocnione następnie 

dwiema kompaniami piechoty – uderzającymi od strony Swarzewa i Rozewia – oraz trzema 
samochodami pancernymi). W wyniku krwawych starć, Wielka Wieś dwukrotnie przechodziła z rąk 

do rąk. Szczególnie krytyczna sytuacja wytworzyła się pod Poczerninem, gdzie zaistniała groźba 
okrążenia. Wówczas ppor. rez. Józef Gazdowicz podjął decyzję o odwrocie z tego odcinka. 

Lotnictwo morskie w latach 1933-1939

Morskie skrzydła Rzeczpospolitej

zluzowała 10. Kompania KOP-u. Mimo strat, 
marynarze 1. Kompanii MDLot uderzyli (pod 
koniec dnia) jeszcze raz na oddział niemiecki 
z 5. Pułku Kawalerii, zadając mu straty. Była 
to ostatnia walka „spieszonych” lotników 
puckiego MDLot w obronie Helu. 

Kpt. mar. obs. Eustachy Szczepaniuk nie 
wrócił już do 1. Kompanii MDLot – na rozkaz 
kmdr. Stefana Frankowskiego objął dowódz-
two Oddziału Przeciwdesantowego MDLot 
(tzw. 2. kompanii marynarskiej).

Ostatnie dni obrony 
Półwyspu Helskiego
 Walki pod Wielką Wsią miały decydujący 

wpływ na ustawienie zagrody minowej z głowic 
torpedowych pod Chałupami. Niemieckie 
straty musiały być poważne, gdyż 11 września 

Marynarze, w tym lotnicy morscy, 
opuszczają Hel jako jeńcy wojenni 

(październik 1939 roku)

brzegu wycofywał się mat Jagerman. Na 
wysokości portu zajął dogodne stanowisko
i z rkm raził niemieckiego wroga. Według 
świadków, zza nierówności terenu wybiegło 
kilku Niemców z ckm w celu zajęcia odpowied-
niego stanowiska. Jagerman dopuścił ich na 
odległość około 50 m i serią z rkm unie-
szkodliwił całą załogę. Po chwili, wykorzystu-
jąc podobną sytuację, rozstrzelał całą załogę 
drugiego ckm. 

W trakcie walk o Wielką Wieś (11 września) 
1. Kompania MDLot i pluton KOP-u straciły 
przeszło 20 poległych żołnierzy. Podczas 
patrolu na południowym krańcu Wielkiej Wsi 
zginął bosman mech. Ludwik Szuba. Dowo-
dził sekcją ckm-ów, odpierającą atak niemiecki. 
Klęcząc, kierował ogniem swoich ckm-ów, 
jednak (w wyniku przewagi ogniowej ze strony 

Odchodzące – po kilkugodzinnej walce – wy-
krwawione plutony marynarzy były osłaniane 
przez odwodowy pluton KOP-u. 

Epilog boju 
o Wielką Wieś
Najwięcej strat kosztowało pokonanie 

otwartej przestrzeni (między Wielką Wsią, 
a lasem u nasady Półwyspu Helskiego) pod 
ogniem niemieckich ckm-ów, ustawionych na 
dachach budynków portowych. Na linii lasu 
natychmiast zorganizowano obronę i odparto 
niemieckie natarcie. Oto, jak wspominał odwrót 
ppor. rez. Józef Gazdowicz – Tymczasem, na 
odcinku Swarzewa, Niemcy zerwali się do 
natarcia (wsparci samochodami i lotnictwem). 
Krwawo odpierał natarcie por. Wojciechowski. 
Pod naporem zaczęliśmy się wycofywać, 
a pluton zatrzymał się przy zabudowaniach – 
do czasu wycofania się 1. i 2. do Wielkiej Wsi. 
Na pomoc Niemcom przyszła artyleria, która 
rozpoczęła ostrzeliwanie naszego stanowiska, 
a szczególnie stanowiska karabinów maszy-
nowych. Byliśmy zmuszeni wycofywać się, bo 
wróg miał przewagę w ludziach i ogniu. 
Opuszczając tereny, wróg musiał każdy kawa-
łek ziemi polskiej okupić krwią… Wzdłuż 

Niemców) cała jego sekcja poległa. Około 
godz. 12.00, w czasie odpierania niemieckiego 
natarcia, zginął (od wybuchu bomby lotniczej) 
bosman mech. Edward Manuszewski z czterema 
marynarzami z obsługi jednego z ckm-ów. 
Poległ także szef mechaników Eskadry Szkolnej 
MDLot st. bosman mech. Kazimierz Doliński 
oraz marynarze: Jańczyk, Ryszka, Karwacki, 
Grześkowiak i Rubalewski. 

Krwawe walki i poniesione straty osłabiły 
do tego stopnia 1. Kompanię MDLot, że nie 
była ona zdolna do dalszej walki. Wycofano ją 
(w celu wypoczynku i reorganizacji) w rejon 
Chałup i Kuźnicy, a pierwszą linię obrony 
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nych” lotników było dla niemieckiego dowódz-
twa widomym znakiem niezłomnej woli oporu. 
Na nowych pozycjach 1. Kompanię MDLot 
nękano ogniem artylerii i nalotami bombowców.

30 września oddziały niemieckie rozpoczęły 
silne natarcie, co zmusiło obrońców do wysa-
dzenia zapory minowej pod Chałupami, której 
wybuch przerwał (praktycznie) półwysep. 
Marynarze 1. Kompanii MDLot cofnęli się za 
zaporę i byli świadkami eksplozji, zajmując 
pozycję ok. 150 m od zapory. Zamierzano 
zorganizować kontrnatarcie siłami 1. Kompanii 
MDLot oraz 12. Kompanii Przeciwdesantowej – 
nie doszło do niego, gdyż w 12. Kompanii 
Przeciwdesantowej doszło do wybuchu buntu. 
W przeddzień kapitulacji Rejonu Umocnionego 
Hel, 1. Kompania MDLot znajdowała się 
w odwodzie (na odcinku między Chałupami, 
a Kuźnicą). 

Oprócz Oddziału Obrony Lądowej MDLot, 
w walkach wziął także udział Oddział Przeciw-
desantowy MDLot (8 września Morski Dywi-
zjon Lotniczy przeformowano – po dyslokacji 
do Juraty – tworząc z personelu latającego 
i personelu technicznego Oddział Przeciw-
desantowy MDLot. Jego dowódcą został 
kmdr ppor. pil. Kazimierz Szalewicz). Utwo-
rzono go w celu obrony wybrzeża przed 
ewentualnym desantem niemieckim od strony 
Zatoki Gdańskiej. Liczył około 120 ludzi, 
a jego podstawowe uzbrojenie stanowiły lot-
nicze karabiny maszynowe (zdjęte ze znisz-
czonych wodnosamolotów). Oddział bronił od 
10 września odcinka Jurata – Jastarnia – Port 
Wojenny Hel. Stanowiska obronne wykopano 
wzdłuż plaży, na skraju lasu. Komendantem 
garnizonu Jurata i dowódcą odcinka przeciw-
desantowego (od 9 września) został kmdr ppor. 
pil. Kazimierz Szalewicz. W pogotowiu przeciw-
desantowym oddział nie działał całością sił 
(poszczególne plutony tworzyły oddziały przeciw-
desantowe – dowodzone przez oficerów MDLot, 
które zmieniały się na poszczególnych odcin-
kach, zgodnie z regulaminem wart). Na stano-
wiskach zawsze były czujki, a reszta oddziału 
była zakwaterowana w zabudowaniach i w razie 
potrzeby mogła natychmiast zająć pozycje 
ogniowe. 11 września 1939 r. (na mocy rozkazu 
kmdr. Stefana Frankowskiego) dowódcą 
Oddziału Przeciwdesantowego MDLot został 
kpt. mar. obs. Eustachy Szczepaniuk. Niemcy 
nie zaryzykowali jednak desantu. 

Kapitulacja Rejonu 
Umocnionego Hel 
1 października ogłoszono przez głośniki 

wiadomość o kapitulacji. W nocy z 1 na 
2 października, marynarze 1. i 2. Kompanii 
MDLot oraz Oddziału Przeciwdesantowego 
MDLot niszczyli broń, natomiast cenniejszy 
sprzęt (aparaty fotograficzne, spadochrony, 
ważne dokumenty MDLot) ukryto bądź zako-
pano na wydmach w Juracie. 

kmdr por. rez. dr Mariusz Konarski
zrwmw.bandera@ron.mil.pl
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i przy pomocy czterech mechaników MDLot 
spuścili RWD-17W na wodę. Ppor. mar. 
Juliusz Bilewicz był pilotem szybowcowym 
i posiadał turystyczną licencję pilota. O świcie 
30 września, RWD-17W wystartował z Długiej 
Mielizny na Zatoce Puckiej, zatoczył krąg 

i przeleciał nad Półwyspem Helskim. Po kilku 
minutach lotu nad morzem zawiódł silnik 
i płatowiec wpadł z niewielkiej wysokości do 
wody. Obu członków załogi uratowano. 

W przeddzień kapitulacji podjęto próby 
ucieczki do Szwecji na kutrach rybackich i na 
byłym kutrze SG „Batory”. Wśród uciekinierów 
znajdowali się: por. mar. pil. Józef Rudzki, 
por. mar. pil. obs. Zdzisław Juszczakiewicz, 
por. mar. obs. Bolesław Gonera, por. mar. obs. 
Kazimierz Szczęsny, por. mar. obs. Alfons 
Górski, por. mar. obs. Feliks Minkiewicz, 
kpt. mar. obs. Eligiusz Ceceniowski, kpt. mar. 
obs. Aleksander Krawczyk oraz bosmat pil. 
Zygmunt Gliszczyński. Z tej grupy udało się 
przedostać do Szwecji (na „Batorym”) kpt. mar. 
obs. Eligiuszowi Ceceniowskiemu i por. mar. 
obs. Alfonsowi Górskiemu.  

Większość oficerów i podoficerów puckiego 
MDLot przebywało do zakończenia wojny 
w oflagach i stalagach. Wojny nie przeżyli: 
por. mar. obs. Bolesław Gonera (zastrzelony 
19 marca 1944 r. podczas próby ucieczki z obozu 
w Woldenbergu), kpt. obs. Stanisław Klatka 

Kalejdoskop wybranych typów 
samolotów MDLot (1920-1939)

Kilka dni przed kapitulacją Rejonu Umoc-
nionego Hel, ppor. mar. Juliusz Bilewicz oraz 
nieznany kapitan intendentury podjęli decyzję 
o przelocie wodnopłatowcem RWD-17W 
(ukrytym w lesie na wózku transportowym) 
do Szwecji. Zmontowali złożone skrzydła 

(w styczniu 1945 r. zaginął podczas ewakuacji 
obozu w Woldenbergu) i kpt. mar. obs. Wiktor 
Złotowski (poległ 26 lipca 1944 r. w Wolden-
bergu, w wyniku omyłkowego nalotu aliantów). 
Na tzw. Liście Katyńskiej (zamordowany przez 
oprawców z NKWD w 1940 r.) znalazł się 
kpt. mar. pil. Bronisław Lubinkowski. 

Nieznany mat lotnictwa morskiego 
przy niewybuchu pocisku z pancernika 

„Schleswig-Holstein”
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W kontekście planów rozbudowy 
polskiej floty wojennej prowa-
dzono ostatnio długotrwałe 
debaty publiczne (o różnym 

poziomie merytorycznym), z przebiegu których 
można by wywnioskować, że głównym para-
metrem nowych okrętów jest ich wielkość, 
wyrażona wymiarami geometrycznymi lub 
wypornością jednostki. Uwadze wielu dysku-
tantów zdawał się umykać fakt, że wyporność 
okrętu jest wielkością wynikową, pochodną 
ilości wyposażenia, która wynika ze stawia-
nych przed nim zadań. Należy przy tym 
pamiętać, że wraz ze wzrostem wymiarów 
geometrycznych jednostki występuje swoisty 
efekt synergii. Wyporność okrętu zależy bo-
wiem od objętości jego części podwodnej. 
Jeśli przyjmiemy (dla uproszczenia), że ma 
ona kształt prostopadłościanu, zauważymy że 
zwiększenie wymiarów liniowych jednostki 

(długość, szerokość i wysokość) dwukrotnie, 
spowoduje ośmiokrotne zwiększenie pojem-
ności – która przekłada się na analogiczny 
wzrost wyporności. Dlatego, dwa razy większy 
okręt ma (w przybliżeniu) osiem razy większą 
wyporność, co umożliwia umieszczenie w jego 
kadłubie osiem razy więcej wyposażenia.

Platforma wielozadaniowa
Zasadniczą rolą współczesnego okrętu nie 

jest – wbrew powszechnej opinii – zwalczanie 
innych jednostek morskich – czyli ASuW 
(Anti Surface Warfare), ale zwalczanie środ-
ków napadu powietrznego – czyli AAW (Anti 
Aircraft Warfare). Działania AAW nie pole-
gają wyłącznie na wykrywaniu i zwalczaniu 
wrogich samolotów, ale także ewentualnych 
rakiet (wystrzeliwanych przez inne okręty lub 
instalacje naziemne). Logicznym kierunkiem 
takiej ewolucji (w którym podąża większość 

liczących się marynarek wojennych świata) 
jest również zwalczanie rakiet balistycznych 
i satelitów. Następną w kolejności ważności – 
a nawet często równoległą – jest zdolność 
jednostki do zwalczania okrętów podwod-
nych – czyli ASW (Anti Submarine Warfare).  
Dopiero w ostatniej kolejności jest rozważany 
wariant ASuW, rozumiany jako możliwości 
okrętu do zwalczania celów zarówno lądowych 
(projekcja siły na ląd) jak i okrętów oraz statków 
(przedstawiona hierarchia wynika z doświad-
czeń wyniesionych z udziału w ćwiczeniach 
i misjach międzynarodowych oraz ze stopnia 
zaawansowania sprzętu i realizowanych proce-
dur taktycznych). Z kolei, hierarchia ważności 
poszczególnych obron (na poziomie taktycznym) 
jest dyktowana konkretną sytuacją taktyczną 
i może ulegać dynamicznym zmianom – 
zwłaszcza że wspomniane obrony przenikają 
się wzajemnie (na przykład okręt podwodny 

Trwające od kilkunastu lat dyskusje związane z polską Marynarką Wojenną koncentrowały się –
niemal wyłącznie – na kwestiach technicznych, a zwłaszcza na tym – jakie okręty należy budować. 
Stając w opozycji do tego trendu, odwracamy niejako to zagadnienie – koncentrując się na 
zadaniach, które powinny realizować siły morskie. Z ich analizy mogą dopiero wynikać
 istotne kwestie związane z technologią współczesnego budownictwa okrętowego.

1. Najbardziej kompleksowym 
wariantem wielozadaniowych 

fregat FREMM (Frégates 
Européennes Multi-Missions) 

jest włoski typ Carlo Bergamini, 
w wersji ZCL (przeciwlotniczej) – 

będącej odpowiednikiem 
francuskiej FREDA (Frégates 

de Défense Aériennes).

2. Niemiecki system obrony 
na morzu jest budowany 
wokół wielozadaniowych 

fregat obrony powietrznej 
typu Sachsen (F-124)

Czekając na „Miecznika”

CZĘŚĆ 1
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ok. 1300 km (mierząc od północnej krawędzi 
Zatoki Botnickiej do Zatoki Gdańskiej). 
Łączna długość linii brzegowej Bałtyku 
wynosi 8100 km i jest mocno urozmaicona, 
zwłaszcza w jego północnej części.

Obszar Bałtyku (pod względem głębokości) 
można podzielić na trzy wielkie baseny: Basen 
Botnicki (głębokość maksymalna 294 m), Basen 
Gotlandzki (głębokość maksymalna 459 m) 
i Basen Bornholmski (głębokość maksymalna 
105 m). Średnia głębokość wynosi 52,3 m, 
a miejsce o największej głębokości to Głębia 
Landsort – licząca 459 m (położona na północny 
zachód od Gotlandii). Inne miejsca o znacznej 
głębokości to – Głębia Gotlandzka (250 m) 
i Głębia Gdańska (118 m). Charakterystyczną 
cechą akwenu Morza Bałtyckiego – istotną 
dla działania sił morskich – jest występowanie 
dużych obszarowo płycizn, takich jak: Ławica 
Arkońska, Ławica Orla, Ławica Odrzańska, 
Ławica Słupska, Ławica Środkowa oraz 
Ławica Hoburg.

Mimo że Bałtyk uchodzi za morze płytkie, 
dość znaczny jego obszar jest dostępny dla 
działań okrętów podwodnych, co (w połącze-
niu ze skomplikowaną hydrologią) czyni ten 
typ sił morskich niezwykle efektywnym środ-
kiem walki. Liczne ujścia rzek, niewielkie za-
solenie i mała przejrzystość wody – wraz ze 
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może użyć rakiet przeciwokrętowych, co 
zmieni – w zasadniczy sposób – priorytety. 
Nie stanowią one jednak treści tego artykułu).

Nowoczesny okręt uderzeniowy dla polskiej 
Marynarki Wojennej powinien być postrzegany 
zatem bardziej jako komponent składowy 
systemów „Wisła” i „Narew” niż jednostka 
przeznaczona do wymiany salw rakietowych 
z ewentualnym przeciwnikiem. Również jako 
komponent, który (w razie potrzeby) można 
wysunąć w kierunku zagrożenia, korzystając 
ze swobody żeglugi. W tym miejscu warto 
zaznaczyć, że Morze Bałtyckie uchodzi – 
w powszechnym przekonaniu – za akwen nie-
dogodny do prowadzenia działań militarnych, 
ze względu na stosunkowo niewielkie wymiary 
i głębokości, które (teoretycznie) faworyzują: 
lotnictwo, nadbrzeżne systemy rakietowe i broń 
minową. Z tego względu, w polskiej powojen-
nej myśli operacyjnej obszar morski był trakto-
wany jako rejon działań o znaczeniu drugo- lub 
trzeciorzędnym. Przekonanie to wypływało 
(częściowo) z faktu ówczesnej przynależności 
Polski do Układu Warszawskiego (Marynarka 
Wojenna PRL pełniła rolę pomocniczą w sto-
sunku do Floty Bałtyckiej ZSRR). Z tej samej 
doktryny wywodziło się także wyolbrzymianie 
roli kutrów rakietowych, jako podstawowych 
jednostek uderzeniowych polskiej MW. 

i łączącym się z Morzem Północnym jedynie 
przez wąskie przesmyki, zwane Cieśninami 
Bałtyckimi lub Cieśninami Duńskimi (Wielki 
Bełt, Mały Bełt oraz Sund) – przypomina po-
stać modlącej się kobiety. Jego powierzchnia 
wynosi 415266 km² (z cieśniną Kattegat, 
która – pod względem geograficznym – stanowi 
jego część, natomiast pod względem militar-
nym – należy raczej ją wyodrębnić z ogólnego 

Chińskie fregaty rakietowe są krytycznie 
oceniane przez zachodnich analityków, 

tym niemniej – także w tym kraju –
tendencje w budowie jednostek 
tej klasy są wyraźnie wzrostowe

Ze względu na brak doświadczeń, wynikają-
cych z faktycznych działań bojowych, trudno jest 
formułować jednoznaczne opinie w stosunku 
do powyższych założeń, niemniej jednak – na 
podstawie analizy przebiegu ćwiczeń (w tym 
międzynarodowych) oraz innych działań 
szkoleniowych – można podjąć dyskusję na 
temat przyszłej koncepcji działań morskich na 
Morzu Bałtyckim.

Charakterystyka akwenu
Bałtyk stanowi wręcz książkowy przykład 

tzw. morza zamkniętego. Swoim kształtem – 
wpisanym w krajobraz Europy Północnej 

akwatorium, jako rejon operacyjnie bliżej 
związany z Morzem Północnym. Po odłączeniu 
tego obszaru, powierzchnia Bałtyku zmniejsza 
się do 392979 km². W najszerszym miejscu 
(licząc wzdłuż równoleżnika) Morze Bałtyckie 
ma (na wysokości Zatoki Fińskiej) ok. 600 km. 
Z kolei, jego rozciągłość południkowa wynosi 

skomplikowanym rozkładem temperaturo-
wym warstw wody – czynią analizę hydro-
akustyczną procesem niezwykle skomplikowa-
nym, wymagającym dużego wysiłku i uwagi.

Dla porównania, powierzchnia Polski wy-
nosi 312696 km². Z kolei rozciągłość południ-
kowa wynosi ok. 649 km, a równoleżnikowa – 
689 km. Długość wybrzeża to ok. 775 km, 
a zewnętrzna granica wód terytorialnych – 
440 km. Obszar morza terytorialnego wynosi 
8682 km² (w tym wody wewnętrzne – 2004 km²). 
Wybrzeże polskie (w kontraście do wybrzeży 
fińskich czy szwedzkich) posiada linię mało 
skomplikowaną i nie stanowi dobrego oparcia 

 Dzięki trzem wielozadaniowym fregatom 
rakietowym typu Iver Huitfeldt, Dania 

zapewniła sobie pełne bezpieczeństwo 
własnej przestrzeni powietrznej oraz 

mogła zredukować w znaczący sposób 
liczebność armii lądowej
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dla działań sił morskich. Brzeg jest w więk-
szości klifowy, a plaże kamieniste (aczkolwiek 
występują także obszary plaż piaszczystych, 
pozbawionych klifów – zwłaszcza w rejonie: 
Zatoki Gdańskiej, Ustki i Świnoujścia).

Bałtyk jako morski 
teatr działań
We współczesnej polskiej myśli wojskowej 

Morze Bałtyckie jest postrzegane jako teatr 
działań o znaczeniu (w najlepszym razie) drugo-
rzędnym. Znaczny wpływ na to miała historia 
obu wojen światowych, w trakcie których 

kluczowe instalacje (takie jak rurociąg North-
stream oraz Gazoport w Świnoujściu) będą 
stanowić zasób, który strony będą chciały 
utrzymać w stanie nienaruszonym i aktywnym. 
O ile „pełnoskalowa” wojna lądowa wydaje 
się scenariuszem mało realnym (choćby ze 
względu na koszty materialne i polityczne,  
związane z użyciem dużych związków operacyj-
nych na lądzie oraz nieprzychylną dla zachowań 
agresywnych światową opinią publiczną), to 
konflikt o niskiej intensywności – zwłaszcza 
na morzu – wydaje się (niestety) scenariuszem 
jak najbardziej realnym. 

takie zakłócenia mogą wywołać niepokoje 
społeczne i zwiększyć nacisk na rząd państwa 
zaangażowanego w konflikt, w celu szybkiego 
zawarcia ugody. Należy także liczyć się 
z ewentualnością, że niektóre państwa (tylko 
teoretycznie w danym konflikcie neutralne), 
z podobnych przyczyn mogą wywierać taki 
nacisk na arenie międzynarodowej, w celu 
szybkiego przywrócenia niczym niezakłóconej 
komunikacji morskiej.

Po trzecie, morze stanowi szczególny rejon 
konfliktu, leżący poza zasięgiem współczes-
nych mediów. Działania korespondentów wojen-
nych (w takich warunkach) będą w większości 
ograniczone do personelu akredytowanego na 
okrętach, a co za tym idzie – przekaz medialny 
będzie bardzo podatny na kształtowanie przez 
propagandę państw walczących, a dostępność 
informacji będzie można ściśle kontrolować. 
Przy sprawnej aparaturze propagandowej, 
można w ten sposób zatrzeć granice między 
obrońcą i agresorem, unikając potępienia na 
arenie międzynarodowej.

Po czwarte, okręty – mimo że są kosztowne 
w nabyciu i utrzymaniu w czasie pokoju – wyka-
zują się (jako środek walki) dużą mobilnością. 
Także koszt ich utrzymania w rejonie działań 
(w porównaniu z odpowiadającym im podod-
działom wojsk lądowych) jest znacznie niższy. 
Samo prawo morza zapewnia też siłom mor-
skim dużą swobodę działania – nawet wejście 
na obce wody terytorialne niekoniecznie musi 
być postrzegane jako akt jednoznacznie wrogi.

Ze względu na powyższe czynniki należy 
przyjąć, że w pewnych warunkach morski teatr 
działań może stać się teatrem zasadniczym, 
na którym państwo-agresor będzie realizowało 
swój główny zamiar – przy niewielkim udziale 
lotnictwa i wojsk lądowych. Przy czym rola tych 
ostatnich może być nawet ograniczona do tylko 
przygranicznych demonstracji. Taki model 
konfliktu (w połączeniu ze sprawną machiną 
propagandową) może zapewnić neutralność 
opinii publicznej, a nawet bierność ewentual-
nych sojuszników – w wypadku „pełnoskalo-
wego” konfliktu na lądzie byliby oni zmuszeni 
podjąć zdecydowane kroki na rzecz państwa, 
z którym pozostają w formalnym sojuszu. 
Tymczasem, takie ograniczone działania mogą 
się wręcz ograniczyć wyłącznie do tzw. „fazy 

Fundamentem holenderskich sił 
nawodnych są wielozadaniowe 

fregaty rakietowe obrony powietrznej 
typu De Zeven Provinciënn – 

obecnie dołączane do systemu 
przeciwbalistycznego BMD

 Budowane z dużym trudem rosyjskie 
fregaty rakietowe typu Admirał Gorszkow 

nie należą do największych jednostek 
w swojej klasie

Bałtyk był blokowany przez strony konfliktu 
i nie toczono na nim większych działań militar-
nych. Jednakże, bardziej uważna analiza prze-
biegu II wojny światowej ukazuje ten akwen 
jako ważne zaplecze ekonomiczne III Rzeszy, 
po którym transportowano między Niemcami 
a Szwecją i Finlandią (w początkowej fazie 
wojny także Związkiem Radzieckim) surowce 
o znaczeniu strategicznym. Brak poważniej-
szego przeciwdziałania aliantów wynikał – 
w tym wypadku – głównie z braku możliwości 
skutecznego oddziaływania. 

W czasie tzw. „zimnej wojny”, Bałtyk był 
uważany za „wewnętrzne jezioro” Układu 
Warszawskiego, gdzie (mniej lub bardziej 
słusznie) ignorowano siły morskie Szwecji 
i Finlandii (teoretycznie neutralne) oraz Danii, 
których potencjał – przy połączonych siłach 
Floty Bałtyckiej ZSRR oraz marynarek wojen-
nych PRL i NRD – wypadał (teoretycznie) 
raczej słabo (przynajmniej na tzw. papierze).

W czasach współczesnych, ten tradycyjny 
pogląd należy poddać ponownej analizie, 
w związku z zanikiem bipolarnego układu sił. 
Obecnie, Bałtyk stanowi bowiem istotny obszar 
wymiany handlowej, przez który biegną ważne 
linie komunikacyjne. W razie konfliktu, także 

Morze Bałtyckie stanowi dogodny teren do 
prowadzenia takiego konfliktu. Po pierwsze, 
znaczna część wymiany handlowej w rejonie 
Bałtyku odbywa się drogą morską – co sprawia, 
że ewentualny nacisk wywierany na morskie 
linie komunikacyjne może przynieść rezultat 
(w krótkim czasie i przy użyciu stosunkowo 
niewielkich środków) w postaci ustępstw 
politycznych i gospodarczych. 

Po drugie, współczesne społeczeństwa nie 
są mentalnie i materialnie przygotowane do 
przejścia ze stanu komfortu do stanu nawet 
tylko okresowych przerw w zakresie dostępu 
do pewnych dóbr oraz ograniczeń w dostawach 
ciepła, gazu i prądu. Należy domniemać, że 
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założyć, że sam również został wykryty. 
W związku z tym, korzystniejsze będzie wy-
konanie uderzenia w oparciu o własne środki 
ogniowe niż organizowanie wskazania celu 
dla systemów brzegowych. Pewną opcją jest 
tutaj możliwość wykorzystania przez jednostkę 
nawodną własnego lotnictwa pokładowego 
(śmigłowca lub bezpilotowca), jako środka 
wskazania celu. W takim wypadku, w konkret-

nej sytuacji taktycznej, może być zasadne 
zorganizowanie wspólnego uderzenia 
rakietowego. Takie jednoczesne uderze-
nie z kilku kierunków jest uznawane za 
dużo bardziej efektywne (tzw. atak satu-
racyjny). Dla kontrastu, mało praktyczne 
wydaje się użycie (jako środka wskaza-
nia celu) okrętu podwodnego. Główną 
zaletą tych jednostek jest skrytość dzia-
łania, natomiast proces wskazywania 
celu wymaga przebywania na głębokości 
peryskopowej i eksponowania masztów 
z antenami łączności. Dodatkowo, zanu-
rzony okręt podwodny dysponuje relatyw-
nie niewielkim promieniem obserwacji, 
co – w połączeniu ze wspomnianymi 
wyżej problemami – predestynuje ten 
rodzaj sił morskich raczej do działań 
samodzielnych niż do współpracy z nad-
brzeżnymi środkami ogniowymi.

Podsumowując, obecną rolę nad-
brzeżnych jednostek rakietowych należy 
upatrywać, przede wszystkim, jako 
wsparcie ogniowe dla sił okrętowych 

oraz środek obrony wybrzeża. Wynika to z oceny, 
że osiągnięcie przewagi w powietrzu (choćby 
tylko lokalnej), na okres umożliwiający efek-
tywne użycie lotnictwa rozpoznawczego, jest 
zdarzeniem mało prawdopodobnym. Oznacza 
to, że wykorzystanie tych jednostek jako środ-
ków antydostępowych (Anti Access/Area De-
nial – A2/AD) jest koncepcją mało realną.
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zimnej”, podczas gdy tzw. „faza gorąca” – jeśli 
w ogóle wystąpi – będzie krótkotrwała i ograni-
czy się wyłącznie do morskiego teatru działań.

Rola brzegowych 
systemów rakietowych
Nowoczesne systemy rakiet woda – woda 

(czy też ziemia – woda) charakteryzują się 
zasięgami około kilkuset kilometrów. 
Zasięgi te, wyrysowane na mapie szta-
bowej, pokrywają znaczne obszary 
morza i wywołują iluzję posiadania 
kontroli nad danym akwenem. Zasad-
niczym problemem jest jednak fakt, że 
skuteczny zasięg tego uzbrojenia jest 
ograniczony przez możliwości podsys-
temu wykrywania i identyfikacji celu. 
Zasadniczo, możliwości te są ograni-
czone do odległości horyzontalnych 
(w warunkach morskich maksymalnie 
kilkanaście mil morskich, a w warun-
kach jednostek brzegowych – od-
powiednio mniej). Pełne wykorzystanie 
potencjału tych systemów wymaga po-
siadania oddzielnego systemu wykry-
wania, identyfikowania i wskazywania 
celu. Implikuje to konieczność dyspo-
nowania przez siły morskie rozpozna-
niem satelitarnym (SATCOM) i/lub 
przynajmniej lokalnej kontroli prze-
strzeni powietrznej, w celu użycia 
własnego lotnictwa rozpoznawczego 
(w tym bezpilotowych statków powietrz-
nych). Jest konieczne także posiadanie skutecz-
nego systemu przekazywania i wymiany infor-
macji taktycznych oraz wskazywania celów, 
który – jako oparty na środkach łączności 
radiowej i satelitarnej oraz wykorzystujący 
zautomatyzowane systemy dowodzenia – 
będzie wrażliwy na zakłócenia i ataki cyber-
netyczne. To z kolei wymusza posiadanie roz-
winiętego systemu walki elektronicznej 
i cybernetycznej (EW/ECM/ESM/ESSM).

Amerykańskie fregaty wielozadaniowe 
typu Constellation (budowane seriami, 

w ramach programu FFGX) będą 
najpotężniejszymi okrętami w swojej 

klasie na świecie, mimo że (teoretycznie) 
nie będą przy tym największe 

(ok. 7500 ts) – będą dysponowały za to 
bardzo dużym zapasem wyporności 

Sławomir J. Lipiecki, Maciej Matuszewski
irbis@warships.com.pl

Inną możliwością pełnego wykorzystania 
walorów brzegowych systemów rakietowych 
jest wskazanie celów przez siły okrętowe. W tym 
wypadku powstaje jednak pewien dylemat 
taktyczny. Skoro okręt wykrył cel, należy 

 Hiszpańskie wielozadaniowe fregaty 
obrony powietrznej typu Álvaro de Bazán 
uważane są powszechnie za najlepsze 

okręty w swojej klasie
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Jednym z dowodów na to, że „Bismarcka” 
zatopiła jego własna załoga, miały być 
relacje zaledwie paru marynarzy (z kilku-
set uratowanych), którzy opowiadali 

później, że pancerz burtowy „Bismarcka” nie 
został ani razu przebity. Jest to oczywista nie-
prawda, aczkolwiek faktem jest, że w istocie 
niewiele pocisków było w stanie w ogóle trafić 
w główny pas burtowy „Bismarcka” – gdyż 
ten był mocno obciążony wodą i „siedział” 
głęboko, przez co jego zasadniczy pancerz 
(i tak niezbyt wysoki) znajdował się, de facto, 
niemal całkowicie poniżej poziomu morza. 
Nie było więc możliwości przebicia głównego 
pasa, gdyż – po prostu – ani jeden ciężki pocisk 

w niego nie trafił. Swoją drogą, w jaki sposób 
można wytłumaczyć brak przebić w 320 mm 
pancerzu burtowym, skoro brytyjskie pociski 
przebijały podczas bitwy lepiej chronione 
elementy kadłuba, jak choćby pancerne GSD. 
Poza tym, powojenne testy – przeprowadzone 
na burtowych płytach pancernych, zdjętych 
z bliźniaczego pancernika „Tirpitz”, zatopio-
nego w Norwegii – potwierdziły, że brytyj-
skie ciężkie pociski APC są w stanie (bez 
trudu) przebić je, na odpowiednim dystansie.

Teoria samozatopienia
Eksploracja wnętrza wraku potwierdziła, 

że w pancerzu burtowym jest niewiele przebić 

(w głównym pasie tylko jedno lub dwa), ale 
wynika to z faktu, że niewiele pocisków trafiło 
w niego, ze względu na niewielki dystans pro-
wadzenia finałowej walki (mniejszy kąt upadku 
pocisków powodował, że trafiały one w części 
położone wyżej, nad pasem pancernym). Nato-
miast wnętrze okrętu przypomina w miejscach 
przebić jedną wielką stalową ruinę. Trudno 
sobie wyobrazić, by w takiej sytuacji można 
było jeszcze w sensowny sposób panować nad 
okrętem i myśleć o jego autodestrukcji. 

Bardzo interesujący jest charakterystyczny 
odprysk pancerza na barbecie wieży „Cäsar”, 
uznany (błędnie) przez Jamesa Camerona za 
miejsce jej przebicia. W rzeczywistości, brytyj-
ski pocisk uderzył w to miejsce, odbił się od 
pancerza, zrykoszetował i przebił pokład górny, 
po czym dopiero eksplodował. Odprysk musiał 
powstać w wyniku osłabienia tego miejsca 
przez uderzenie pocisku oraz późniejsze odpad-
nięcie wieży (podczas obracania się okrętu 
stępką do góry). Oglądając zdjęcia podwodne, 
można również zobaczyć, w jaki sposób 
„Bismarck” został pozbawiony możliwości 
skutecznego ostrzeliwania się. Oba główne 
dalocelowniki (wraz z dalmierzami) noszą 
ślady trafień bezpośrednich. Jako że niemieckie 
dalocelowniki przeznaczone dla artylerii 
średniej nie miały możliwości koordynowania 
strzelania artylerii głównej, „Bismarck” po 
utracie głównych urządzeń tego typu (oraz 
przerwaniu systemu komunikacji wewnętrznej) 
został pozbawiony możliwości prowadzenia 
skutecznej walki.

Najbardziej interesującą sprawą jest zagad-
kowe zatopienie pancernika. Aby to wyjaśnić, 
przeprowadzono specjalne badania zanurzonej 
w mule części rufowej oraz śródokręcia 
niemieckiego okrętu. Uszkodzenia od torpedy 
zrzuconej przez „Swordfisha” (na wysokości 
maszyny sterowej) potwierdzają tezę, że nie 
było szans na naprawę w morzu (swoją drogą, 
to pomieszczenie było zdecydowanie za słabo 
chronione). Mamy więc niepodważalne 
dowody na to, dlaczego „Bismarck” tak szybko 
uległ Brytyjczykom. Kontrowersyjny jest nato-
miast osąd, że wszystkie dziury (zaobserwowane 
poniżej pancerza burtowego) są wynikiem 
działania torped. Miało to – według Jamesa 
Camerona – oznaczać, że „Bismarck” poszedł 
na dno na skutek storpedowania przez 
krążownik ciężki HMS „Dorsetshire”. 

Historia pancernika „Bismarck” – a przynajmniej ta 
prezentowana w popularnych publikacjach – wciąż jest 
pełna starych mitów i sprzeczności. Jest to o tyle dziwne, 
że współcześnie stosunkowo łatwo je zweryfikować – 
większość tzw. źródeł pierwotnych (okrętowych dzienników 
zdarzeń, raportów oraz dokumentacji technicznej jednostek) – 
jest niepodważalna, stanowiąc bezdyskusyjny dowód w sprawie. 
Dotyczy to zarówno mitycznej, 59-minutowej walki polskiego 
niszczyciela ORP „Piorun” z niemieckim pancernikiem jak 
i późniejszego, rzekomego samozatopienia „Bismarcka”. 

1. HMS „King George V” – okręt flagowy 
adm. sir. J. C. Tovey'a. Jednostka nosi 

ślady intensywnej eksploatacji, 
zadając kłam poglądowi o rzekomej 

nieprzydatności pancerników.

2. Szwedzki krążownik lekki 
HMS „Gotland”. To jego załoga, jako 

pierwsza, wykryła niemiecki zespół 
w cieśninie Kattegat. Meldunek do 

Sztokholmu przechwycili Brytyjczycy

CZĘŚĆ 11

ORP „Piorun” 
kontra „Bismarck”
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kmdr ppor. Knut G. Ågren natychmiast 
przekazał informację o pozycji i kursie 
„Bismarcka” do dowództwa w Sztokholmie – 
Kattegat, today 20 May. At 1500, two large 
warships, escorted by three destroyers, five 
ships and ten or twelve planes, passed Mar-
strand to the northeast. 2058/20. 

Meldunek – niby przypadkiem – „przeciekł” 
do brytyjskiej ambasady, gdzie zapoznał się 
z nim attaché morski kmdr por. Henry Denham. 
Jeszcze tego samego dnia, odpowiedni raport 
znalazł się na biurku Admiralicji Royal Navy 
w Londynie. To z tego powodu zwiększono 
częstotliwość patroli okolicznych baz mor-
skich, szczególnie w rejonach, które mogłyby 
ułatwić przedarcie się niemieckiego zespołu 
na Atlantyk. Tym samym można postawić tezę, 
że de facto neutralna Svenska Marinen miała 
swój istotny udział w późniejszym zniszczeniu 
dumy Kriegsmarine.
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awaryjną (OPA) – gdyby nie fakt, że marynarze 
z dolnych pokładów próbowali wydostać się 
raczej na górę niż schodzić w dół, w celu odkrę-
cenia zaworów lub odpalenia ładunków wybu-
chowych. Weterani z pancernika potwierdzają, 
że marynarze masowo starali się wydostać na 
pokład górny, gdzie tłoczyli się wokół barbet 
wież armat artylerii głównej, które były dla nich 
najbezpieczniejszym schronieniem. Z kolei 
trafienia w pomost nawigacyjny i przebicie 
pancernego głównego stanowiska dowodzenia 
przekreślają teorię o wydaniu rozkazu samo-
zatopienia przez dowódcę okrętu kmdr. Ernsta 
Lindemana, gdyż był on już wtedy martwy. 
Wygląda więc na to, że niemiecki pancernik 
uległ (ostatecznie) wyłącznie torpedom.

Artyleria główna pancernika 
HMS „Rodney”. Na dachach wież są 
widoczne wyrzutnie niekierowanych 

pocisków przeciwlotniczych 
typu Unrotated Projectile (UP) – 
2in Multiple UP Mark III, które 

okazały się bezużyteczne

Sławomir J. Lipiecki
irbis@warships.com.pl

Pancernik „Bismarck” 
sfotografowany na Morzu Bałtyckim, 

podczas ostatniej fazy prób morskich, 
już z zainstalowanymi głównymi 

dalocelownikami i radarami FuMO 23

Być może udałoby się wykonać rozkaz samo-
zatopienia (o ile taki w ogóle padł), zakładając że 
umożliwiały to czynne przepustnice w centrum 
sterowania siłownią (CSS) – a konkretnie w jego 
części odpowiedzialnej za obronę przeciw-

W praktyce, mogły one jednak powstać 
równie dobrze choćby w momencie osuwania się 
okrętu w dół podwodnego kanionu. Poszycie 
zewnętrzne kadłuba mogło wówczas zwyczaj-
nie odpaść, podobnie jak wcześniej oderwała 
się część rufowa okrętu. Co istotne, fotografie 
wnętrza owych dziur świadczą o bardzo niewiel-
kich zniszczeniach wewnętrznych w kadłubie, 
przy czym wzdłużna gródź główna wydaje się 
zupełnie nienaruszona, co (przy zastosowaniu 
torped z głowicami 336 kg) jest – co najmniej – 
wątpliwe. Wniosek nasuwa się sam – to nie 
są otwory będące wynikiem działania torped 
z HMS „Dorsetshire”. Zatem, co było faktyczną 
przyczyną zatonięcia „Bismarcka”?

Jednak torpedy...
Początkowo, wszystko wskazywało na to, 

że za ostateczne unicestwienie niemieckiego 
okrętu były odpowiedzialne zarówno poczy-
nania jego załogi (odpalenie niektórych ładun-
ków i otwarcie kingstonów) jak i brytyjskie 
torpedy. Badania podwodnej części wraku 
nie są bowiem kompletne i nie odsłoniły 
wszystkich miejsc, w które mogły one uderzyć. 
Zarówno relacje załogi krążownika ciężkiego 
HMS „Dorsetshire” jak i pozostałych brytyj-
skich okrętów potwierdzają co najmniej dwa 
(najpewniej trzy) trafienia torpedami, po których 

Kto odnalazł „Bismarcka”?
W popularnych publikacjach przyjęło się, 

że to samolot rozpoznawczy RAF wykrył 
„Bismarcka” (i towarzyszącego mu „Prinz 
Eugena”) podczas postoju w Norwegii 
(w fiordzie, koło Bergen). Czy był to jednak 
czysty przypadek? Nic bardziej mylnego. 

Cichym bohaterem – i zarazem sprawcą 
całego „atlantyckiego zamieszania” – okazał 
się szwedzki krążownik lekki „Gotland”, 
który wykrył (20 maja 1940 roku) niemiecki 
zespół podczas przejścia przez cieśninę Kat-
tegat. Dowodzący szwedzkim okrętem 

„Bismarck” miał zatonąć. Co więcej, paru 
niemieckich marynarzy (głoszących teorie 
o samozatopieniu) kilkukrotnie zmieniało 
zeznania, by – ostatecznie – je odwołać. Nic 
dziwnego, bowiem nikt z nich (tak naprawdę) 
nie miał nic wspólnego z pionem eksploatacji 
niemieckiego pancernika. 

Według wczesnych relacji, to kmdr por. 
Gerhard Junack miał otrzymać rozkaz zato-
pienia okrętu, w następstwie czego założył 
i odpalił (ok. godz. 10.20) ładunki wybuchowe 
w siłowni pancernika – co już samo z siebie jest 
nonsensem (samozatopienie rozpoczyna się 
od otwarcia zaworów dennych z pozycji CSS 
i raczej nie robi tego wyłącznie dowódca pionu 
eksploatacji). Jest przy tym mało prawdo-
podobne, by na zrujnowanym i pozbawionym 
łączności wewnętrznej okręcie ktokolwiek 
jeszcze wówczas myślał o dumie narodowej 
i chęci „pójścia na dno z honorem”. Zapewne 
nie było nawet ku temu technicznych moż-
liwości. Wewnątrz pancernika szalały pożary. 
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Niewiele wiadomo o codziennej służbie 
jednostek typu Seawolf. USS „Jimmy 

Carter” (SSN-23) dwukrotnie został 
zaobserwowany z powiewającą czarną 

banderą Jolly Roger – oznaczającą 
na przykład zatopienie nieprzyjacielskiej 

jednostki lub uderzenie 
na obiekty naziemne

w Kongresie USA (wywierany przez reprezen-
tantów stanu Connecticut oraz stanów sąsied-
nich) wymusił – ostatecznie – przyznanie 
środków finansowych na dwie kolejne 
jednostki (SSN-22 i SSN-23). Forsujący 
projekt w Kongresie USA adm. Bruce 
DeMars przekonywał, że w budowę trzeciego 
okrętu serii zostało już zaangażowane około 
1,5 mld USD i (w związku z tym) istnieje 
jedynie potrzeba wyasygnowania dodatkowej 
kwoty w takiej samej wysokości. 

W rezultacie, Kongres USA uległ i zaak-
ceptował plan budowy trzeciego okrętu pod-

wodnego typu Seawolf – określając jego 
szacunkowy koszt na 3 mld USD – częściowo 
z obawy o całkiem realną możliwość upadku 
amerykańskiego przemysłu stoczniowego, 
wyspecjalizowanego w budowie okrętów 
z napędem nuklearnym. Wraz z rozpadem 
ZSRR, zmniejszono bowiem także liczbę okrę-
tów klasy SSBN typu Ohio (do 18 jednostek). 
Fakt ten, w połączeniu z drastyczną redukcją 
zamówienia na jednostki programu SSN-21 
(Seawolf), zrodził uzasadnione obawy, że 
wkrótce tylko jedna stocznia zachowa zdol-
ność budowy okrętów podwodnych. 

W momencie rozpoczęcia prac przy sek-
cjach kadłuba prototypowego SSN-21, stocznia 
Electric Boat (należąca do koncernu General 
Dynamics) w Groton (stan Connecticut) była 
w trakcie budowy zarówno okrętów typu Los 
Angeles jak i typu Ohio. Natomiast stocznia 
Newport News Shipbuilding (stan Virginia) 
budowała okręty typu Los Angeles i lotniskowce 
z napędem nuklearnym oraz statki komercyjne. 
W związku z wysokim stopniem specjalizacji 
stoczni Electric Boat (wyłącznie okręty pod-
wodne – brak innych kontraktów), US Navy 
postanowiła powierzyć jej cały program 
okrętów SSN-21. Konkurencyjna stocznia 
Newport News – nie zgadzając się z tą decy-
zją – wystąpiła na drogę sądową przeciw zlece-
niodawcy, jednak bez powodzenia. 

W wyniku przegranej w tej sprawie, stocz-
nia Newport News stanęła przed widmem 
utraty zamówień, co oznaczało (m.in.) zwol-
nienia i utratę kwalifikacji w dziedzinie 
budowy okrętów podwodnych. Po zakończeniu 
programu 688 (Los Angeles) nie byłoby 
bowiem ciągłości w konstruowaniu jednostek 
tej klasy (z uwagi na brak kontraktu), co 
oznaczałoby spadek liczby stoczni budują-
cych okręty podwodne z siedmiu (w 1960 roku) 
do zaledwie jednej. Na szczęście dla Amery-
kanów, ograniczenie (a następnie anulowanie) 
programu SSN-21 spowodowało rozpoczęcie 
prac projektowych nad jego „tańszą” alterna-
tywą. W przyszłości nowy program (o robo-
czej nazwie Centurion) miał się przerodzić 
w NSSN (New Attack Submarine). Okrętem 
wiodącym nowego typu został USS „Virginia” 
(SSN-774), zwodowany 16 sierpnia 2003 roku.

Z uwagi na wysoki stopień tajności projektu, 
okręty podwodne programu SSN-21 nigdy 

Doszło wówczas także do anulowa-
nia całego programu SSN-21. 
Ukończony miał zostać jedynie  
prototypowy „Seawolf”. Fundusze 

na budowę bliźniaczych jednostek (SSN-22 
i SSN-23) miały być cofnięte. Postanowiono 
również, że US Navy nie zamówi żadnego 
nowego okrętu podwodnego aż do 1997 roku – 
miano wtedy wdrożyć program nowego, 
tzw. „niskobudżetowego okrętu podwodnego”. 

Walka o program SSN-21
Objęcie urzędu prezydenta USA przez Billa 

Clintona (w styczniu 1993 roku) nie zmieniło 
decyzji poprzedniego gabinetu. Podtrzymano 
decyzję o zakończeniu programu SSN-21 na 
jednym okręcie, jednak nacisk polityczny 

CZĘŚĆ 2

Podwodny 
wilk
Przysłowiowym „gwoździem do trumny” dla programu SSN-21 
okazał się rozpad ZSRR i – w konsekwencji – koniec tzw. „zimnej 
wojny”. W 1992 roku ówczesny sekretarz obrony Richard „Dick” 
Cheney ogłosił masowe redukcje w US Navy. Powszechna, złudna 
wizja „wiecznego pokoju” spowodowała, że „pod nóż” poszły 
(w pierwszej kolejności) okręty liniowe typu Iowa, wszystkie 
lotniskowce z napędem konwencjonalnym oraz krążowniki 
rakietowe z napędem nuklearnym. 
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nie miały oficjalnej uroczystości tradycyjnego 
„położenia stępki” (daty z kalendarium to 
terminy rozpoczęcia budowy). Prototypowego 
„Seawolfa” (SSN-21) zamówiono 9 stycznia 
1989 roku, a budowę (formalnie) rozpoczęto 
25 października 1989 roku. Prowadzone prace 
trzeba było jednak przerwać, gdy odkryto 
pęknięcia spawalnicze w łączeniach kadłuba 
sztywnego. Problem zidentyfikowano (po raz 
pierwszy) w czerwcu 1991 roku, kiedy okazało 
się, że spawy kadłuba ulegają zbyt szybkiemu – 
jak na rodzaj stali węglowej zastosowany do 
spawów – ochładzaniu, na skutek czego połą-
czenia były kruche. W rezultacie, wszystkie 
dotychczasowe spawy musiały zostać wymie-
nione, co wydłużyło proces budowy o blisko rok, 
a koszty wzrosły o dodatkowe 100 mln USD. 
Wodowanie prototypu miało więc miejsce 
dopiero 24 czerwca 1995 roku. Nie był to jed-
nak koniec problemów. 

Kolejny poważniejszy poślizg – tym razem 
z terminem pierwszych prób morskich – 
został spowodowany niewłaściwą konstrukcją 
pokryw włazów nowych, wielkokalibrowych 
wyrzutni torped. Pierwotnie, wykonano je 
z tytanu, jednak okazały się za ciężkie i (przy 
tym) wystąpiły kłopoty montażowe – trzeba 
było je zastąpić odpowiednikami, wykonanymi 
ze stali HY-100 (co też nie należało do prostych 
prac). W rezultacie, prototyp wyruszył na próby 
morskie dopiero 3 lipca 1996 roku. Przepro-
wadzono je przed zainstalowaniem na okręcie 
powłoki dźwiękoszczelnej i zaawansowanego 
wyposażenia (w tym urządzeń pomiarowych), 
przez co sensory nie spełniały wymaganych 
założeń standaryzacyjnych (dopuszczających 
okręt do służby). W związku z tym, w trakcie 
testów zniszczeniu uległy szerokopasmowe 
anteny sonarowe (częściowo z powodu wad 
konstrukcyjnych, a częściowo z powodu 
niezainstalowania – aż do dnia rozpoczęcia 
testów – ich powłoki dźwiękoszczelnej), co 
wydłużyło (po raz kolejny) proces budowy 
i znacznie podniosło koszt prototypu. Z drugiej 
strony, podczas prób SSN-21 uzyskano bardzo 
dobre rezultaty (jeśli chodzi o osiągi okrętu). 
Potwierdził to później (oficjalnie) – będący 
na pokładzie w trakcie testów – adm. Bruce 
DeMars, który zasugerował, że prędkość 
maksymalna SSN-21 jest dużo większa od tej 
jaką kiedykolwiek udało się osiągnąć amerykań-

USS „Jimmy Carter” jest ostatnim 
z serii okrętów podwodnych 

typu Seawolf. Zbudowano go według 
zmodyfikowanych planów 

(kadłub jest dłuższy o 30 m)

skim okrętom podwodnym (wtedy pojawiły się 
podejrzenia o prędkość w granicach 40 węzłów). 

Prototypowy USS „Seawolf” (SSN-21) 
wszedł do służby 19 lipca 1997 roku, po 
trwającej niemal dziewięć lat budowie. Wciąż 
jednak nie był wolny od klasycznej „choroby 
wieku dziecięcego” i stwarzał problemy tech-
niczne, związane (głównie) z: systemem 
powietrznym wysokiego ciśnienia, adaptacją 
wyrzutni torped do użytkowania ciężkich 
rakiet manewrujących UGM-109 Tomahawk, 
układem napędowym oraz sensorami (i ich 
integracją). Problemy te spowodowały, że 
USS „Seawolf” osiągnął wstępną gotowość 
bojową dopiero w 2001 roku. 

Drugi okręt (SSN-22) zamówiono 3 maja 
1991 roku. Ponieważ budowę rozpoczęto do-
piero trzy lata po prototypie (14 września 
1992 roku), jednostka była już wolna od zasad-
niczych wad konstrukcyjnych. Mimo to, okręt 
również musiał przejść przez proces wprowa-
dzania poprawek i ulepszeń, nim osiągnął 

wstępną gotowość bojową. Montaż kadłuba 
zajął około 5 lat. Jednostkę zwodowano 
1 września 1997 roku. USS „Connecticut” 
(SSN-22) oficjalnie wszedł do służby 
11 grudnia 1998 roku, jednak gotowość bojo-
wą osiągnął dopiero w połowie 2001 roku.

Zamówienie na trzeci i – jak się okazało – 
ostatni okręt programu SSN-21 złożono 
w 1995 roku, a jego budowę rozpoczęto 
trzy lata później (5 grudnia 1998 roku) – 
według nieco zmienionego projektu. Posta-
nowiono bowiem, że trzeci okręt podwodny 
typu Seawolf będzie dysponował znacznie 
rozszerzonymi możliwościami prowadzenia 
badań podwodnych i niesienia pomocy – w czym 
miał zastąpić USS „Parche” (SSN-683), zmody-
fikowany uderzeniowy okręt podwodny z napę-
dem nuklearnym typu Sturgeon. Przeprowadzone 
prace (kosztem dodatkowych 887 mln USD) 
skutkowały wydłużeniem okrętu o 30 metrów 
oraz zwiększeniem wyporności o 2997 ton. 
Budowę jednostki ukończono (formalnie) 
1 września 1997 roku, jednak wprowadzone 
zmiany w projekcie spowodowały, że termin 
przejęcia go przez US Navy przeciągnął się 
o ponad 7 lat. SSN-23 otrzymał oficjalną 
nazwę USS „Jimmy Carter” i wszedł do służby 
dopiero 19 lutego 2005 roku (wstępną goto-
wość bojową uzyskując rok później). 

Osobliwym kuriozum, nierozerwalnie 
związanym z programem SSN-21, były sygna-
tury przydzielone okrętom typu Seawolf. 
Numeracja w sygnaturze (która jednocześnie 
jest znakiem taktycznym i numerem budowy) 
dla tych jednostek jest nietradycyjna – wręcz 
bardzo niezwykła. W US Navy obowiązuje 
bowiem zasada kolejności i (w dodatku) nie 
używania już raz zastosowanej numeracji 
(co ciekawe, pierwotną sygnaturę SS-21 datuje 
się na circa 1912 rok i jest ona związana 
z okrętem podwodnym USS „F-2”, który – 
pierwotnie – miał nosić nazwę „Barracuda”). 
Prawdopodobnie, sygnatura SSN-21 jest 
pokłosiem nazwy całego programu, czyli 
Submarine for the 21st Century. 

Chociaż okręty podwodne typu Seawolf 
mogą stanowić część składową grupy 

lotniskowcowej, to ich potencjał jest tak 
duży, że częściej są wykorzystywane 
w indywidualnych – tajnych misjach 

na odległych akwenach 

Sławomir J. Lipiecki
irbis@warships.com.pl
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ze zautomatyzowanego centrum sterowania 
siłownią (CSS), które jest (zarazem) główną 
centralą obrony przeciwawaryjnej (OPA). 
Graniczy ono (za pośrednictwem grodzi sekcyj-
nej) z bojowym centrum informacji (BCI). 
Przedziały te znajdują się poniżej konstruk-
cyjnej linii wodnicy (co lepiej chroni je przed 
uszkodzeniami) i są opancerzone. Zarówno 
CSS – wyposażone w zintegrowany system 
sterowania i zarządzania napędem CAE Val-
marine – jak i GSD zaopatrzono w konsole 
wchodzące w skład automatycznego systemu 
monitoringu (przez który jest sprawdzany 
poziom wibracji poszczególnych elementów 
konstrukcji jednostek oraz ich napędu). Składa 
się on (m.in.) z czujników drgań mechanicz-
nych, które są rozmieszczone niemal w każdej 
sekcji jednostek. Dzięki temu, siłownia jest 
(praktycznie) bezobsługowa i wymaga jedynie 
rutynowego nadzoru. Jej obsadę stanowi zaled-
wie 6 osób (wliczając w to dowódcę pionu 
eksploatacji), pełniących wachty w trybie 
dwuzmianowym (w trybie 6/6 godzin). Zarzą-
dzanie napędem może się odbywać zarówno 
z poziomu CSS jak i BCI oraz z GSD. 

Co ciekawe, trasy przejść można zaprogra-
mować i do nawigacji oraz zarządzania napę-
dem wykorzystywać wyłącznie autopilota. 
Takimi samymi możliwościami dysponują 
wielofunkcyjne konsole BCI – w kontekście 
odpierania ataków rakietowych. W wypadku 
wykrycia wrogiego pocisku przez systemy 
obserwacji technicznej, zdalny system (pracu-
jący w trybie automatycznym) włącza alarmy 
dźwiękowe i kieruje okręt na najbardziej 
optymalny kurs – w celu zakłócenia wrogiego 
pocisku i podjęcia działań aktywnej obrony.

Mimo niewielkich rozmiarów, dzięki od-
powiedniemu zaprojektowaniu wnętrza oraz 
ograniczeniu (do minimum) liczebności załogi, 
małe okręty rakietowe typu Hamina zaliczają 
się do jednostek o dość wysokim standardzie 
socjalnym. Oficerowie zajmują jednoosobową 
i dwie dwuosobowe kabiny, podoficerowie 
dwie trzyosobowe, a marynarze śpią we 
wspólnym, 12-osobowym przedziale. Etatowa 
załoga każdej z korwet składa się tylko 
z 20 osób – 5 oficerów, 6 podoficerów i 9 mary-
narzy (z miejscem dla kolejnych trzech).

B A N D E R A

W celu ograniczenia możliwości wykrycia 
jednostek przez systemy działające w pod-
czerwieni, wyloty spalin stanowią integralną 
część kadłuba. Znajdują się w specjalnych 
wnękach na rufie (na lewej i prawej burcie), 
blisko linii wodnicy. W przeciwieństwie do 
jednostek szwedzkich, które wykorzystują 
spaliny jako wsparcia dla systemu zakłócają-
cego rakiety naprowadzające się na cel termicz-
nie, Finowie wprowadzili na swoje okręty 
instalację obniżającą ich temperaturę. Wydechy 
spalin zaopatrzono w specjalne kolektory 
Mecmar AS, wykorzystujące do schładzania 
spalin wodę zaburtową.

Prędkość maksymalna małych okrętów 
rakietowych typu Hamina jest oceniana 
(oficjalnie) na ponad 32 węzły. Stała prędkość 
maksymalna wynosi przy tym 30 węzłów, co 
umożliwia uzyskanie zasięgu w granicach 
500 mil morskich (bez konieczności tankowa-
nia). Możliwe jest także uzyskanie znacznie 
większych osiągów (np. zasięgu operacyjnego 
w granicach 1500 mil morskich), przy marszu 
z prędkością ekonomiczną 15 węzłów i przy 
pracy jednego silnika (mającego możliwość 
napędzania – za pośrednictwem przekładni – 
obu pędników strugowodnych). Wodę użyt-
kową wytwarzają dwa zespoły odsalaczy, 
o wydajności 2,3 m3 wody słodkiej na dobę. 
Z kolei, do zasilania urządzeń elektrycznych 
służą dwa główne agregaty prądu przemien-
nego Saab Scania 11DGSJGM (440 V, 60 Hz) 
o łącznej mocy 540 kW (270 kW każdy). Oba 
wchodzą w skład głównych zespołów silników 

Gwarantuje to – oprócz sporej autonomicz-
ności – większą bezawaryjność, gdyż w wypad-
ku ewentualnego uszkodzenia jednego z silni-
ków wysokoprężnych (pracujących na pierwszą 
przekładnię) okręt będzie napędzany przez 
układ równoległy. Nowy układ napędowy, 
składający się (m.in.) z pędników strugowod-
nych – oprócz uproszczenia konstrukcji samych 
okrętów – wpłynął na: spadek awaryjności 
jednostek, wzrost manewrowości (w całym 
przedziale prędkości) oraz wydatne zmniej-
szenie poziomu generowanego hałasu – co 
jest szczególnie przydatne w wypadku tropie-
nia nieprzyjacielskich okrętów podwodnych 
(samemu pozostając przy tym niewykrytym). 
Aby dodatkowo ograniczyć hałas układu napę-
dowego, wszystkie elementy zespołów silników, 

Wśród wybranych systemów uzbrojenia, 
które już trafiają na pokłady fińskich 
jednostek, są najnowsze szwedzkie 

torpedy ZOP Tp 457 SLWT

Sławomir J. Lipiecki
irbis@warships.com.pl

wysokoprężnych i są zlokalizowane bliżej rufy. 
Brakuje zatem urządzenia zapasowego – na 
wypadek awarii głównej magistrali elektrycz-
nej. Poza tym, coraz nowsze urządzenia radio-
elektroniczne oraz systemy uzbrojenia wyma-
gają większej mocy elektrycznej (do czasu 
modernizacji, okręty dysponowały nadmiarem 
mocy). W ramach MLU, planowano dodać 
jeden pomocniczy agregat na dziobie, jednak 
(z uwagi na ograniczoną wielkość jednostek) 
napotkało to na poważne trudności.

Podział układu napędowego na dwa takie 
same systemy (niezależne od siebie) umożliwia 
pracę tylko jednego z nich (lub obu naraz). 

agregatów i przekładni ułożono na specjalnych 
(wyciszających) wykładzinach, tłumikach 
oraz podkładkach przeciwwibracyjnych. 

Stosunkowo duży nacisk położono przy tym 
na prostotę obsługi oraz łatwy proces eksploata-
cji. Dzięki modułowej konstrukcji, przeglądy 
i remonty napędu uproszczono do minimum. 
Zarządzanie napędem odbywa się (głównie) 

Doskonała szwedzka armata kal. 57 mm 
L/70 Mk 2 (na zdjęciu) okazała się za 

ciężka dla jednostek typu Hamina i jest 
obecnie zastępowana armatą kal. 40 mm 

Mk 4 Bofors/BAE Systems
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W rezultacie prac konstrukcyj-
nych, uzyskano kadłub: lekki, 
mocny, odporny na uderzenia, 
amagnetyczny (co jest ważne 

w misjach obrony przeciwminowej) oraz izo-
lujący promieniowanie cieplne. Jednostka może 
operować na niemal każdym akwenie, nawet 
w złych warunkach atmosferycznych. Niestety, 
mimo oszczędności na masie elementów kon-
strukcyjnych, duża ilość wyposażenia oraz 
solidne uzbrojenie spowodowały, że fińskie 

jednostki są przeciążone (co – notabene – 
w poważny sposób utrudniło prowadzone 
obecnie prace modernizacyjne). 

Konstrukcja dostosowana
do potrzeb floty
Aby zapewnić okrętom niską wykrywalność, 

cała ich konstrukcja jest złożona z dużych, 
płaskich powierzchni, które są pochylone lub 
wychylone względem osi pionowej jednostki 
o różne kąty. Jak ognia unikano przy tym 

połączeń konstrukcyjnych pod kątem 90 stopni. 
Dzięki temu, wiązki radarowe, odbijając się 
od powierzchni burt i nadbudówki, nie wracają 
do swojego źródła emisji. Cała powierzchnia 
fińskich okrętów została pokryta warstwą 
specjalnego materiału HPA-1 (High-Perfor-
mance Absorber), który znacznie osłabia moc 
fal elektromagnetycznych i je rozprasza. Wpływa 
to nie tylko pozytywnie na niewykrywalność, 
ale także zabezpiecza sprzęt radioelektroniczny 
przed działaniem broni EMP. Ponadto, każdy 
element wyposażenia, który nie musiał być 
umieszczony na zewnątrz kadłuba, został 
schowany do jego wnętrza (na rufie jest nawet 
specjalny hangar zamykany bramą, w którym 
można przechowywać np. hybrydową łódź 
motorową RHIB). Oczywiście, nie uzyskano 
w ten sposób tzw. „kompleksowej niewidzial-
ności” (jak chociażby Szwedzi na korwetach 
typu „Visby”), tym niemniej rezultaty wszyst-
kich zabiegów (związanych z redukcją skutecz-
nej powierzchni odbicia: radiolokacyjnego, 
akustycznego, termicznego i w podczerwieni) 
okazały się nad wyraz skuteczne. Poza tym, 
małe okręty rakietowe typu Hamina cechują 
się bardzo niskimi sylwetkami, co – w połą-
czeniu ze specjalnym kamuflażem i specyficz-
nym rejonem działań (szkiery) – czyni z nich 
jednostki trudno widoczne (także dla optycz-
nych systemów obserwacji). 

Układ napędowy – podobnie jak większość 
konstrukcji tych jednostek – zaprojektowano 
tak, by generował jak najmniej ciepła i hałasu. 
Finowie zdecydowali się na rezygnację z turbiny 
gazowej i klasycznej śruby – na rzecz wyłącznie 
silników wysokoprężnych o zapłonie samoczyn-
nym oraz specjalnych pędników strugowodnych. 
Swoją drogą, pozbycie się śruby napędowej – 
oprócz ograniczenia emisji hałasu – zlikwido-
wało problem z kawitacją. Podstawę napędu 
stanowią więc dwa zespoły 16-cylindrowych, 
turbodoładowanych silników wysokopręż-
nych MTU (Motoren und Turbinen Union) 
16V538 TB93 o mocy nominalnej 2760 kW 
(1900 obrotów na minutę) każdy. Łączna moc 
nominalna wynosi 5520 kW. Obie jednostki 
napędowe podają moc – przez dwie fińskie 
dwustopniowe przekładnie redukcyjne Velmet 
M1HC-420 ES – na wirniki dwóch wodno-
strugowych pędników (systemu „pump-jet”) 
Rolls Royce KaMeWa 90 SII, o możliwości 
odchylania się w zakresie +/- 65 stopni na lewą 
i prawą burtę. Do każdego z tych pędników 
przypisany jest jeden silnik wysokoprężny 
i przekładnia redukcyjna. 

Kadłub jednostek typu Hamina jest trójpokładowy:
pokład górny, pokład drugi i pokład dolny (wodoszczelny), 
plus spardek i górny poziom przedniej nadbudówki. Ma długość 
całkowitą 51 m i maksymalną szerokość 8,5 m (na KLW). Poniżej 
konstrukcyjnej linii wodnicy, niemal przy samym dnie, gwałtownie 
zmniejsza swoją szerokość, układając się w charakterystyczny 
kształt litery „V”. W związku z tym, sekcję rufową zaopatrzono 
w skegi (ang. skegs) – specjalne osłony, ciągnące się wzdłuż 
zewnętrznych krawędzi burt. Uspokajają one przepływ wody, 
poprawiając właściwości hydrodynamiczne oraz manewrowe 
jednostek (zmniejszają także zużycie paliwa), a także podnoszą 
odporność podwodnej części kadłuba na ewentualne eksplozje. 

Cztery małe okręty rakietowe 
typu Hamina są przysłowiowym 

„ostatnim słowem” w swojej klasie 
i – jednocześnie – „łabędzim śpiewem” 

tej klasy jednostek, których koncepcja 
(wywodząca się jeszcze z czasów 

tzw. „zimnej wojny”) skończyła się 
niemal kompletną porażką

Nowy kierunek 
rozwoju Merivoimat

CZĘŚĆ 3
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Wnajnowszym wydaniu 
biuletynu historycznego 
prof. dr hab. Maciej 
Franz – kierownik 

Pracowni Historii Wojskowej na Wy-
dziale Historii UAM w Poznaniu – 
przedstawił aktywność bojową okrętów 
polskiej Marynarki Wojennej w latach 
1944-1945 – w artykule „Działania 
okrętów PMW na Morzu Śródziemnym 
w ostatnim okresie wojny – analiza 
raportów i dzienników okrętowych”. 

Z kolei, dr Anna Pastorek, pracownik 
Wojskowego Centrum Edukacji Obywatel-
skiej im. płk. dypl. Mariana Porwita 
w Warszawie – bazując na dziele Carela 
Allarda (wydanym w 1695 r., w Amster-
damie) oraz tablicy bander Joachima 
Hasebroeka (nie prezentowanej dotych-
czas polskiemu czytelnikowi, znaj-
dującej się w zbiorach Rijksmuseum 
w Amsterdamie), a także w oparciu 
o holenderską i polską literaturę przed-
miotu oraz źródła archiwalne – zaprezen-
towała najbardziej powszechne (w tamtym 
okresie historycznym) zwyczaje zwią-
zane z użyciem bander. 

Przybliżona została także sylwetka 
Witolda Zajączkowskiego (1892–1977) – 
jednego z najwybitniejszych oficerów 
polskiej Marynarki Wojennej, który (po 
opuszczeniu floty rosyjskiej) wstąpił 
do Marynarki Wojennej Estonii (Eesti 
Merevagi), gdzie – od 1 stycznia do 
20 kwietnia 1919 r. – służył na tor-
pedowcu „Lennuk”. Możemy poznać 
również sylwetkę kapitana Hilarego Mikoszy, 
którego losy śledzimy (m.in.) na tle rewolucji 
bolszewickiej w Rosji, w międzywojennej 

Andrzeja Jaraczewskiego, służącego na 
polskich jednostkach w czasie II wojny 
światowej, który – po zakończeniu dzia-
łań zbrojnych – włączył się w działal-
ność stowarzyszeń pielęgnujących życie 
społeczne Polaków na obczyźnie. Jego 
kolekcja – licząca kilkaset zdjęć i pamią-
tek – przekazana muzeum, dopełniła 
prezentację bogatej historii tego oficera.

Ponadto, nowa edycja biuletynu za-
wiera artykuły: „Reaktywacja Kościoła 
Garnizonowego Marynarki Wojennej 
w Gdyni-Oksywiu w 1991 r.”, autorstwa 
kmdr. por. w st. spocz. dr. Zbigniewa 
Wojciechowskiego; „Model Royal 
Albert – brytyjskiego okrętu, którego 
nigdy nie było”, autorstwa Aleksandry 
Słabońskiej (która próbuje odtworzyć 
losy modelu okrętu znajdującego się 
w zbiorach Muzeum MW w Gdyni) 
oraz „Bratobójczy ogień. Początki Pań-
stwa Izraela i zatopienie statku Altalena”, 
autorstwa kmdr. por. rez. prof. dr. hab. 
Krzysztofa Kubiaka. Znajdziemy tu także 
sprawozdanie z konferencji naukowej 
„Wojna i morze – od średniowiecza po 
współczesność”. 

Kropką nad „i” tego wydania jest 
artykuł poświęcony kmdr. por. Walterowi 
Paterowi, który odszedł na wieczną 
wachtę w lutym zeszłego roku – wielo-
letniemu pracownikowi muzeum, publi-
cyście, historykowi oraz redaktorowi 
naczelnemu „Przeglądu Morskiego”.

 Księga abstraktów nowego biuletynu 
jest dostępna w witrynie internetowej 

gdyńskiej placówki: www.muzeummw.pl.Gdyni i w okresie II wojny światowej (służył 
na statkach w alianckich konwojach i w opera-
cjach morskich) oraz sylwetkę oficera MW 

Współtwórcy 35. numeru „Biuletynu 
Historycznego Muzeum Marynarki 
Wojennej w Gdyni” po raz kolejny 

zapraszają czytelników na spotkanie 
z rozgrywanymi na morzach i oceanach 

dziejami ludzi i ich okrętów.

Morska historiografia

jest dostępna w witrynie internetowej 

Edyta Górska
zrwmw.bandera@ron.mil.pl

Dwadzieścia pięć lat temu, 
10 lutego 1996 roku, do Gdyni 
wrócił z rejsu dookoła świata 

szkolny okręt żaglowy ORP „Iskra”. 
Rejs, który trwał 300 dni (301 – licząc 
linię zmiany daty)  – przeszedł do historii 
polskiej Marynarki Wojennej, polskiego 
szkolnictwa wojskowego i żeglarstwa. 
Jednostka pokonała w tym czasie łącznie 
37739,9 mil morskich. Na jej pokładzie 
było 58 osób załogi, w tym: 34 pod-
chorążych AMW, 18 osób załogi stałej, 
5 wykładowców oraz lekarz okrętowy. 
Okręt zawinął do portu macierzystego 
na 70. urodziny Gdyni.

Podczas rejsu dookoła świata spotkali się 
z prawie wszystkimi warunkami pogodowymi, 
jakie mogą spotkać żeglarze na morzu. Naj-
większa niespodzianka czekała ich jednak 

Spektakularny widok oblodzonego 
żaglowca oraz powiewającej nad nim 
biało-czerwonej wstęgi o długości 
niemal 38 metrów, dowodzonego przez 
kmdr. por. Czesława Dyrcza (później-
szego kontradmirała), pozostanie na 
zawsze w pamięci załogi i uczestników 
ceremonii powitania. 

Miałem szczęście być dowódcą 
wspaniałych podwładnych, prawych 
i dumnych ludzi, doskonałych spe-
cjalistów i obieżyświatów – w prawdzi-
wym tego słowa znaczeniu – podkreślił 
we wspomnieniach dowódca „Iskry”.

W trakcie wokółziemskiej wyprawy, 
ORP „Iskra” zawinął do 19 portów w 12 kra-
jach, wśród nich były: Santa Cruz de Tenerife, 
Dżakarta, Ujung Pandang, Melbourne, Buenos 
Aires i Rio de Janeiro.

„Iskrą” wokół globu
w samej końcówce rejsu. Po przebyciu zamarz-
niętego Kanału Kilońskiego, Bałtyk zachodni 
i Zatokę Gdańską „Iskra” przepłynęła za (peł-
niącym rolę lodołamacza) ORP „Lech”.
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Jest to pierwsze tak kompleksowe 
opracowanie, przybliżające całościowo 
tematykę szczytów i sesji NATO. 
Główną ideą było opisanie każdego 

szczytu – omawianych problemów, 
publikowanych dokumentów oraz wy-
pracowanych koncepcji strategicznych – 
podkreślił wiceadm. rez. dr hab. Stanisław 
Zarychta. Monografia obejmuje okres od 
powstania NATO, do ostatniego jego 
szczytu w grudniu 2019 r., który odbył 
się w Londynie. Temu zagadnieniu 
poświęcono trzy z pięciu rozdziałów: 
szczyty i sesje okresu tzw. zimnej wojny – 
w latach 1957-1989 (było ich 10); po 
zakończeniu zimnej wojny – w latach 1990-
-2012 (było ich 16) i w latach 2012-2019 
(było ich 5). To na nich zapadały najważ-
niejsze decyzje. W początkowym okresie 
odnośnie: funkcjonowania, polityki, 
struktur dowodzenia, struktur organizacyj-
nych oraz podziału geograficznego NATO. 
Później, po zakończeniu zimnej wojny, 
skupiały się na transformacji sojuszu – 
był to okres tworzenia nowego środowiska 
bezpieczeństwa w Europie. Po 2012 r. szczyty 
NATO były (z kolei) odpowiedzią na 
agresywną politykę prowadzoną przez 
Federację Rosyjską, która chce wrócić 
do wielkomocarstwowości. 

W pierwszym rozdziale została przed-
stawiona ogólna struktura cywilno-
-wojskowa NATO oraz scharakteryzo-
wano sześć (początkowych) sesji Rady 
Północnoatlantyckiej, na których zapa-
dały najważniejsze decyzje dotyczące 
systemu funkcjonowania sojuszu pół-
nocnoatlantyckiego. Opisano obszar 

traktatowy, a także organizację oraz zmiany 
struktur militarnych i szczebli dowodzenia 
NATO po rozpadzie tak zwanego świata dwu-
biegunowego. Ponadto, przedstawiono naj-
ważniejsze organy Rady Północnoatlantyckiej, 
w tym: Komitet Planowania Obrony, Grupę 
Planowania Jądrowego, Komitet Wojskowy 
oraz Międzynarodowy Sztab Wojskowy. 
Scharakteryzowano (ogólnie) szczyty NATO, 
każdorazowo wskazując sekretarza generalnego, 
który przewodniczył spotkaniu w danym roku. 

Kolejne rozdziały zawierają: chronologicz-
nie omówione szczyty i sesje, rozpatrywane 
problemy, podejmowane decyzje oraz opubli-
kowane dokumenty końcowe. W sposób jasny 
i zwięzły przedstawiono ciągłość działań 
sojuszu północnoatlantyckiego oraz zmiany 
zachodzące w nim w kontekście prowadzonej 

Zakończenie monografii stanowi ocena 
oraz podsumowanie szczytów i sesji Rady 
Północnoatlantyckiej, jako platformy współ-
pracy państw członkowskich. Przedstawiono 

prognozę zadań sojuszu (na podstawie ra-
portu sekretarza generalnego NATO) 
oraz dokonano oceny potencjału militar-
nego i tzw. zdolności NATO. Scharakte-
ryzowano także zagrożenia bezpieczeń-
stwa międzynarodowego oraz inicjatywy 
sojuszu w zakresie rozwoju i zwiększania 
zdolności operacyjnych sił.

Niniejsza pozycja powinna znaleźć 
się w biblioteczce zarówno polityków, 
którzy zajmują się sprawami związanymi 
z NATO, jak i wykładowców oraz studen-
tów takich kierunków jak: politologia, 
stosunki międzynarodowe i bezpieczeń-
stwo międzynarodowe. Jest przeznaczona 
również dla osób, które interesują się 
NATO hobbystycznie – zarekomendował 
pozycję autor. Każdy, kto przeczyta tę 
książkę, zrozumie ideę utworzenia NATO 
i jego rolę we współczesnym świecie. 
Znajdzie tu potwierdzenie wątpliwości 
czy NATO jest nam potrzebne, czy nie.

*    *    *
Wiceadm. rez. dr hab. Stanisław 

Zarychta ukończył – w 1983 r. – Wyższą 
Szkołę Marynarki Wojennej w Gdyni.  
Zajmował wiele odpowiedzialnych sta-
nowisk, m.in. był zastępcą dowódcy 
Centrum Szkolenia Sił Połączonych 
NATO (Joint Force Training Centre – 
JFTC) w Bydgoszczy. W 2010 roku został 
dowódcą Centrum Operacji Morskich 
w Gdyni (od 2013 r. – Centrum Operacji 
Morskich-Dowództwa Komponentu 

Morskiego). W 2011 r. uzyskał stopień naukowy 
doktora (w dziedzinie nauk społecznych, w dyscy-
plinie nauka o bezpieczeństwie), a w 2017 r. – 
stopień naukowy doktora habilitowanego nauk 
społecznych, w zakresie nauki o bezpieczeństwie, 
nadany uchwałą Rady Wydziału Dowodzenia 
i Operacji Morskich AMW. Opublikował 
(m.in.): „Doktryny i strategie NATO 1949-
-2012”, „Struktury militarne NATO 1949-2013” 
oraz „Broń Jądrowa w kształtowaniu bezpieczeń-
stwa 1945-2015”. Ukończył kurs sztabowy 
w Royal Naval College w Greenwich (Wielka 
Brytania) oraz w Naval Staff College 
w Newport (Stany Zjednoczone), a także kurs 
polityki bezpieczeństwa w szkole NATO 
w Oberammergau (Niemcy).

polityki, obowiązujących strategii i postawionych 
zadań. Podjęto temat współdziałania NATO 
z organizacjami mającymi największy wpływ 
na kształtowanie bezpieczeństwa i zwalczanie 

zagrożeń, w tym: Organizacją Narodów Zjed-
noczonych, Unią Europejską i Organizacją 
Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. 

Ostatni rozdział jest poświęcony Północno-
atlantyckiej Radzie Współpracy (NACC – 
North Atlantic Cooperation Council) i jej roli 
w tworzeniu europejskiego środowiska bez-
pieczeństwa po zakończeniu tzw. zimnej wojny. 

Edyta Górska
zrwmw.bandera@ron.mil.pl

Sojusz w pigułce
Z okazji 22. rocznicy wstąpienia Polski do NATO zaprezentowano unikatową 

na polskim rynku wydawniczym książkę pt.: „Szczyty i sesje NATO platformą współpracy państw 
członkowskich”, wydaną przez Akademię Marynarki Wojennej w Gdyni. Autorem pozycji jest 

wiceadm. rez. dr hab. Stanisław Zarychta, obecnie wykładowca akademicki. 



38     NR 1/3 | STYCZEŃ/MARZEC 2021

Niosą ratunek na morzu

L I R Y K A  N A  F A L I 

Wypadki morskie towarzyszą żegludze od zarania dziejów. Współcześnie, także nie udaje się 
wyeliminować wypadków śmiertelnych na morzu. Dzieje się tak mimo wysokiego poziomu techniki oraz 

międzynarodowych procedur, służących bezpieczeństwu. Nie zawsze wystarcza nowoczesne wyposażenie 
ratunkowe oraz stosowanie ostrych wymogów dotyczących konstrukcji jednostek pływających i reguł ich 

załadunku. Zasadniczym powodem wydaje się być wciąż żywioł natury, nieokiełznany przez człowieka. 
jednostkach cywilnych i na okrętach, zarówno 
w czasie pokoju jak i w czasie wojny. W celu 
zgłębienia tajników katastrof morskich, warto 
sięgnąć do (na przykład) publikacji Ryszarda 
Leszczyńskiego (jednego z najwybitniejszych 
marynistów polskich, starszego oficera 
mechanika okrętowego, honorowego kapitana 
żeglugi wielkiej, doktora nauk historycznych, 
pisarza i publicysty morskiego), w tym ośmiu 
tomów archiwum katastrof morskich odrodzo-
nej Polski (z podziałem na: statki rybackie, 
frachtowce i pomocnicze jednostki pływające). 

Rozmiar tragedii ludzkich na morzu jest 
znacznie mniejszy dzięki spontanicznym 
i bezinteresownym działaniom ludzi morza 
(którzy znaleźli się w rejonie katastrofy lub 
awarii i niosą pomoc rozbitkom) oraz – 

Ratownik 180
30 III 2021 r.

Po wgłębieniu się w statystyki, okazuje 
się, że tragedie na morzu są spowodo-
wane również przez tzw. czynnik 
ludzki. W szczególności składają się 

na niego: nieuwaga lub błędy w nawigowaniu; 
dopuszczanie do żeglugi statków, które (ze 
względu na stan techniczny) nie powinny pływać; 
nieprzestrzeganie procedur załadunkowych 
oraz brak kompetencji dowództwa (załogi) 
statku w czasie akcji ratunkowej – gdy wystą-
piło zagrożenie dla sprzętu i ładunku, ale 
ludzkie życie mogło być (przy prawidłowym 
działaniu) uratowane. Los statku i załogi bywa 
także przypieczętowany już w porcie (w trakcie 
nierzetelnych kontroli klasyfikacyjnych oraz 
łamania procedur sztauowania ładunku), 
a nawet w stoczni – gdy zostaje zaniedbany 
proces technologiczny budowy statku. Ostat-
nią, lecz bardzo ważną przyczyną katastrof 
morskich lub wypadków śmiertelnych na stat-
kach, jest nieszczęśliwy splot okoliczności – 
czyli, po prostu, pech. 

Pamiętne tragedie 
na morzu i ich ofiary
Historia dokumentuje spektakularne kata-

strofy, które zapisały się na trwałe w pamięci 
pokoleń, jak choćby zatonięcie „Titanica” – 
15 kwietnia 1912 r. – które kosztowało życie 
ponad 1500 ludzi. Był on jednym z najwięk-
szych wówczas statków pasażerskich na świecie, 
a dramaturgii jego katastrofie dodawał fakt 
wspaniale zapowiadającego się dziewiczego 
rejsu, w błyskach medialnych fleszy. Zatopienie 
„Lusitanii” przez niemiecki okręt podwodny 
„U-20” na Atlantyku pochłonęło – 7 maja 
1915 r. – blisko 1200 ofiar. 

Należy wspomnieć także o zatonięciu 
dwóch wielkich przeciwników – HMS „Hood” 
(24 maja 1941 r.) i niemieckiego pancernika 
„Bismarck” (27 maja 1941 r.), którzy poszli 
na dno z prawie całymi załogami. W czasach 
pokoju okręty, podobnie jak statki cywilne, 
również zabierają marynarzy ze sobą na 
wieczną wachtę. Rosyjski okręt podwodny 
K-141 „Kursk”, tonąc 12 sierpnia 2000 r., po-
ciągnął ze sobą na dno 118-osobową załogę. 
Ofiary śmiertelne na okrętach, to nie tylko 
wynik zatonięcia – 19 kwietnia 1989 r. na 

pancerniku USS „Iowa” nastąpił wybuch 
ładunków miotających w wieży nr 2, który 
pochłonął 47 ofiar. 19 sierpnia 1967 r., wy-
buch w drugiej kotłowni na niszczycielu 
ORP „Błyskawica” zabił 7 marynarzy.

Przywołując bardziej współczesne czasy, 
w pamięci wciąż pozostaje bałtycka katastrofa –  
14 stycznia 1993 r. – polskiego promu „Jan 
Heweliusz” (55 ofiar) oraz zatonięcie estoń-
skiego promu „Estonia” – 28 września 1994 r. – 
które kosztowało życie 852 osób. Nie należy 
zapominać też o zatonięciach lub innych kata-
strofach okrętów wojennych. 

Powyższe – bardzo wyrywkowe – wspo-
mnienie katastroficznych wydarzeń na morzu 
w ubiegłym wieku, dowodzi znacznego 
zakresu tragedii związanych z pracą na 
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przede wszystkim – zawodowym służbom 
ratownictwa morskiego. Morska Służba 
Poszukiwania i Ratownictwa (SAR – Search 
and Rescue) została utworzona 1 stycznia 
2002 r., przejmując od Polskiego Ratownictwa 
Okrętowego zadania związane z udzielaniem 
pomocy i likwidowaniem zagrożeń w polskiej 
strefie odpowiedzialności SAR (określonej 
na podstawie „Międzynarodowej konwencji 
o poszukiwaniu i ratownictwie morskim”) –
obejmującej obszar Bałtyku o powierzchni 
ok. 30 tys. km², w znacznym stopniu pokrywa-
jący się z polską wyłączną strefą ekonomiczną 
(EEZ – Exclusive Economic Zone). 

Lotnicy spod znaku
maltańskiego krzyża
W ratowaniu życia ludzkiego na morzu, 

niezwykle istotną rolę odgrywa również 
Marynarka Wojenna. Załogi statków powietrz-
nych Gdyńskiej Brygady Lotnictwa MW reali-
zują działania operacyjne w ramach krajowego 
systemu ratownictwa morskiego SAR. Jest 
obecnie jedyną w Polsce formacją lotniczą, 
utrzymującą ciągłą gotowość do prowadzenia 
działań ratowniczych z powietrza nad obszarami 
morskimi, w ramach polskiej strefy odpowiedzial-
ności SAR. Całodobowy dyżur pełnią załogi 
śmigłowców W-3WARM w 43. Bazie Lotnictwa 
Morskiego w Gdyni-Babich Dołach oraz 
w 44. Bazie Lotnictwa Morskiego w Darłowie 
(gdzie w gotowości do prowadzenia działań 
ratowniczych jest utrzymywany drugi śmigło-
wiec – W-3WARM lub Mi-14PŁ/R). System 
ratownictwa w polskiej strefie odpowiedzial-
ności SAR na Bałtyku wspiera załoga samo-
lotu patrolowego „Bryza”, pełniąca całodobowy 
dyżur na lotnisku w Siemirowicach k. Lęborka.  

Warto pamiętać, że przez większą część roku 
wody Bałtyku są zimne, co znacznie skraca 
czas przeżycia rozbitków. Warunki hydro-
meteorologiczne są trudne i często zmienne.

*    *    * 
Wiersz graficzny „Ratownik 180” ukazuje 

śmigłowiec SAR, podejmujący rozbitków 
z tonącego dziobem frachtowca. Jest w pełni 
regularny, czyli rymowany, rytmiczny i zliczony, 
ale jego rytm jest nieintuicyjny (w pierwszym 
odczycie) i różni się w części ze śmigłowcem 
od części ze statkiem. „Śmigłowiec” jest napisany 
piętnastozgłoskowcem (4 wersy), przechodząc 
w ostatnich dwóch wersach w dziewięcio-
zgłoskowiec (całość ze średniówką po piątej 
sylabie) i jest zakończony czterozgłoskowym 
podsumowaniem (niewchodzącym w struktury 
rytmu i rymu). Z kolei „statek” rozpoczyna 
ośmiosylabowa „rozbiegówka”, niezestrojona 
rymem i rytmem ze strukturą wiersza. Po niej 
następuje (w pełni regularna) dziesięcio-
wersowa struktura dziewięciozgłoskowa, ze 
średniówką po czwartej sylabie.

kmdr por. dr Piotr Górski
galeon0610@wp.pl

wersowa struktura dziewięciozgłoskowa, ze 

Z ogromnym smutkiem i żalem 
przyjęliśmy wiadomość o śmierci 

kmdr. por. rez. Romana Lemiecha

Rodzinie oraz Bliskim
wyrazy szczerego współczucia oraz słowa wsparcia i otuchy 

składają koledzy z Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej, z rocznika 1982

Z ogromnym smutkiem i żalem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego kolegi i współpracownika

kmdr. por. rez. Romana Lemiecha

Rodzinie oraz Bliskim
wyrazy głębokiego współczucia składa

szef, kadra i pracownicy
Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej

Panu kmdr. por. rez. Antoniemu Ciejpie oraz Jego Rodzinie
wyrazy szczerego żalu i głębokiego współczucia z powodu śmierci

SYNA

składają koledzy z Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej, z rocznika 1982

Panu kmdr. por. rez. Antoniemu Ciejpie oraz Jego Rodzinie
wyrazy najszczerego współczucia i żalu oraz słowa otuchy z powodu śmierci

SYNA

składają koleżanki i koledzy ze służby prasowej Marynarki Wojennej

Panu kmdr. por. rez. Antoniemu Ciejpie oraz Jego Rodzinie
wyrazy szczerego żalu i głębokiego współczucia z powodu śmierci

SYNA

składa dowódca, kadra i pracownicy 3. Flotylli Okrętów

Z wielkim smutkiem i żalem żegnamy naszego kolegę

kmdr. por. Andrzeja Kłysiaka,
szefa Oddziału Oceanograficzno-Meteorologicznego BHMW

Rodzinie oraz Bliskim
najszczersze wyrazy współczucia składa

szef, kadra i pracownicy
Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej

Rodzinie i Najbliższym
wyrazy szczerego współczucia i głębokiego żalu z powodu śmieci

kmdr. ppor. rez. Sławomira Dobrosielskiego

składa dowódca, kadra i pracownicy 3. Flotylli Okrętów
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Pamięć o żołnierzach niezłomnych

W trakcie obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych upamiętniono – 1 marca – członków powojen-
nego podziemia. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 

Andrzej Duda odwiedził siedzibę fundacji „Willa Jasny Dom”, gdzie 
złożył wieniec przed tablicą upamiętniającą ofiary komunistycznego 
terroru. Złożył także wizytę w Muzeum Żołnierzy Wyklętych 
i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie. 

Żołnierze powojennego podziemia i osoby zaangażowane 
w kultywowanie pamięci o tamtych wydarzeniach zostały 
uhonorowane w Pałacu Prezydenckim orderami i odznaczeniami 
państwowowymi. Prezydent RP podziękował weteranom za ich walkę, 
podkreślając znaczenie promowania wiedzy o niej, jako elementu 
kreowania świadomości narodowej i postaw patriotycznych.  

Uroczystości w Trójmieście odbyły się w asyście honorowej 
Marynarki Wojennej. W miejscach pamięci złożono kwiaty oraz 
wystawiono posterunki honorowe. Na grobach Danuty Siedzikówny 
„Inki” i Feliksa Selmanowicza „Zagończyka” oraz przed Pomnikiem 
Żołnierzy Wyklętych w Gdańsku złożono wieńce od premiera 
rządu RP Mateusza Morawieckiego. 

Marynarskie delegacje złożyły wiązanki kwiatów w Kwaterze 
Pamięci na Cmentarzu Marynarki Wojennej w Gdyni-Oksywiu oraz 
przed gdyńskim pomnikiem Ofiar Terroru Komunistycznego. 
W Świnoujściu złożono – w asyście wojskowej – kwiaty w miejscach 
pamięci oraz wystawiono posterunki honorowe. 
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Na pokładzie „Wodnika” zaokręto-
wano 63 podchorążych pierwszego 
i piątego roku studiów. Młodsi 
podchorążowie – był to ich 

pierwszy rejs na okręcie – poznawali wy-
posażenie ratunkowe, urządzenia pokładowe 
i zasady ich eksploatacji, wykonywali prace 
konserwacyjne i bosmańskie oraz zapo-
znawali się z „Regulaminem służby 
na okrętach Marynarki Wojennej”. To był 
dla nich kolejny, morski etap szkolenia 
i przygotowania do służby oficera MW.

Starsi podchorążowie zgłębiali tajniki: 
nawigacji morskiej i taktycznej, astro-
nawigacji, okrętowych urządzeń nawigacyj-
nych, hydrometeorologii i oceanografii oraz 
wiedzy okrętowej. Realizowali zagadnienia 
obejmujące zasady prowadzenia dokumentacji 

w dziale elektromechanicznym, eksploatacji 
mechanicznych urządzeń okrętowych oraz 
pełnili wachty morskie, jako tzw. dublerzy 

oficerów wachtowych. Ponadto, podchorążowie 
mieli okazję sprawdzić się w trudnych warun-
kach nawigacyjno-hydrograficznych, panują-
cych na Bałtyku o tej porze roku.

Z głębokim żalem i wielkim smutkiem przyjęliśmy
wiadomość o śmierci

kmdr. ppor. Piotra Barczyka

Rodzinie i Najbliższym
szczere wyrazy głębokiego współczucia i żalu

składa dowódca, kadra i pracownicy 3. Flotylli Okrętów

Z głębokim żalem i wielkim smutkiem przyjęliśmy
wiadomość o śmierci

kmdr. por. Janusza Pawelca

Rodzinie i Najbliższym
szczere wyrazy głębokiego współczucia i żalu

składa dowódca, kadra i pracownicy 3. Flotylli Okrętów

Panu kmdr. ppor. Adamowi Kubikowi 
oraz Jego Najbliższym 

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci 

TEŚCIOWEJ
 

składają koledzy i koleżanki 
z Inspektoratu Marynarki Wojennej

Panu kmdr. por. Mirosławowi Zbroińskiemu
oraz Jego Rodzinie

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

MATKI

składa kadra oraz pracownicy Pionu Planowania Centrum 
Operacji Morskich-Dowództwa Komponentu Morskiego

Wracających z morza podchorążych powitał 
rektor-komendant AMW kadm. prof. dr hab.
Tomasz Szubrycht oraz dowódca 3. Flotylli 
Okrętów kadm. Mirosław Jurkowlaniec. 

*    *    *
ORP „Wodnik” wchodzi w skład Dywizjonu 

Okrętów Wsparcia 3. Flotylli Okrętów 
w Gdyni. Okrętem dowodzi kmdr por. Paweł 
Ogórek. W grudniu ubiegłego roku okręt wrócił 
do linii po remoncie. Podczas ponad czterech 
dekad służby pod biało-czerwoną banderą (od 
1976 roku), na ORP „Wodnik” przeszkolono 

(m.in.) ponad 3 tysiące przyszłych ofice-
rów i podoficerów MW. 

W 1991 roku okręt wziął udział, jako 
okręt-szpital, w międzynarodowej operacji 
„Pustynna Burza” na Zatoce Perskiej. Za 
udział i zaangażowanie w czasie tych 
działań członkowie załogi zostali wyróż-
nieni medalami „Za wyzwolenie Kuwejtu”. 

W 2018 roku „Wodnik” odbył rejs 
szkolny na Morze Śródziemne, Morze 
Czerwone i Zatokę Perską – po raz pierwszy 

także z podchorążymi z Arabii Saudyjskiej, 
Kataru i Kuwejtu, studiującymi w AMW.

Podchorążowie Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni odbyli 
zimowe praktyki morskie na okręcie szkolnym ORP „Wodnik”. 
Trasa rejsu – trwającego od 8 do 19 lutego – objęła Bałtyk 
południowy, Cieśniny Bałtyckie oraz Morze Północne.

Praktyki na „Wodniku”

Edyta Górska
zrwmw.bandera@ron.mil.pl

także z podchorążymi z Arabii Saudyjskiej, 
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